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UNITS TOPICS/VOCABULARY FUNCTIONS STRUCTURES SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS CROSS-CURRICULAR LINKS  CULTURE

Introduction

FRIENDS ALL OVER THE 
WORLD

Exam topic: introduction 
and friends

p 8

Visiting places

Messages on postcards

Making friends: 
introduction

Talking about people
Talking about places
Giving opinions

Past, Present and
Future Tenses
(Revision)

Introduction
Basic language skills
Learning to learn: Learning languages – useful tips
Project work: Doing research in the library
Being organised and ready to learn
Intercultural competences

1.2.5.6.7.8.

Geography

English as a global language

Unit 1

GENERATIONS

Exam topic: 
Family, daily routine 
and habits

p 14

Family photos

Generation gap

Style and fashion 
then and now

Talking about interests
Describing people
Sharing views
Talking about past habits

Past habits:
used to

Unit 1
Basic language skills
Learning to learn: Small group skills  
Project work: Individual investigation  
Social competences: ability to cooperate  
ntercultural competences

2.4.5.6.7.8.

History Geography

People of Canada – past and present

Unit 2

PRINTED OR ONLINE?

Exam topic: 
Media and 
communication

p 20

Newspapers and 
magazines

On-screen media

Outdoor media

Conveying information
Sharing information
Reporting instructions
Reporting information

Reported
instructions and
information with
present reporting
verb

Unit 2
Basic language skills
Learning to learn: Individual and/or small group skills 
Project work: Creating a dictionary for mobile phone 
communication
Social competences: ability to cooperate  
Intercultural competences

2.4.5.6.7.8.

Media studies  
ICT

The history of writing – talking knots

REVISION 1 – International days 1 – Day of the Deaf p 26

Unit 3

DOWN UNDER

Exam topic: 
Travelling, sightseeing

p 30

Sightseeing in Sydney

The smallest continent

Outdoor activities

Making excuses
Complaining
Giving advice

Modals: can;
should; must;
mustn’t
Quantities
Passive Voice –
basic tenses and
modals (can, must)

Unit 3
Basic language skills
Learning to learn: Jigsaw tasks 
Project work: Doing a survey
Social competences: ability to cooperate 
Intercultural competences

2.4.5.6.7.8.

Geography

Tasmania – the great outdoors

Unit 4

OUR PRECIOUS PLANET

Exam topic: 
Nature and environment

p 36

Wildlife in the tropical 
rainforests

Facts and consequences

The water cycle

Requests and responses
Asking for things
Asking for permission
Story telling

Conditional Type 1
(Revision)

I wish … / If only …

Unit 4
Basic language skills
Learning to learn: Learning by doing 
Project work: Increasing vocabulary 
Social competences: ability to cooperate 
Intercultural competences

2.4.5.6.7.8.

Geography 
Biology 
Science

People and nature – care and respect

REVISION 2 – International days 2 – World Water Day, Danube Day p 42
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Unit 5 
COOKING IS FUN 

Exam topic: Meals 

p 46

Kitchen equipment

Hungarian cuisine 

Changing eating habits

Talking about diets 
Understanding a recipe 
Ordering food

Specifying 
quantity 
Imperative 
sentences

Unit 5
Basic language skills
Learning to learn: Mini lectures  
Project work: Planning and designing
Social competences: ability to cooperate  
Intercultural competences

2.3.4.5.6.7.8.

Food and technology  
Health studies

Thanksgiving celebrations

Unit 6 

SPORTS

Exam topic: Sports 

p 52

The days of sport

Sports grounds  
and equipment

The Paralympic Games

Talking about attitudes 
towards sports 
Describing sports 
Sharing information 
Giving opinions

Comparative  
structures
Past obligation:
had to

Unit 6
Basic language skills
Learning to learn: Using previous knowledge  
in a new context
Project work: Individual investigation  
Social competences: ability to cooperate  
Intercultural competences

2.4.5.6.7.8.

PE and games 
ICT

The Great Highland Games

REVISION 3 – International days 3 – World Heart Day p 58

Unit 7 

ENTERTAINMENT

Exam topic: 
Entertainment

p 62

Musical instruments 

Genres of music 

Films

Accepting and refusing 
invitations
Describing a picture 
Talking about favourite 
hits
Expressing surprise

Reply questions Unit 7
Basic language skills  
Learning to learn: Monitoring
Project work: Getting and presenting information  
Social competences: ability to cooperate  
Intercultural competences

2.3.4.5.6.7.8.

Music

Covent Garden

Unit 8

HURRAY, HOLIDAY!

Exam topic: City life, 
country life; Public  
and private transport; 
Holiday plans 

p 68

City life and country 
life

Public and private 
transport

Planning a holiday

Talking about advantages  
and disadvantages 
Differences and 
similarities
Sharing feelings and 
personal information

Reflexive  
pronouns

Unit 8
Basic language skills
Learning to learn: Brushing up vocabulary  
Project work: Using the language creatively  
Social competences: ability to cooperate  
Intercultural competences

2.4.5.6.7.8.

Geography Literature

Maori legends

REVISION 4 – International days 4 – European Heritage Days p 74

Minisecrets of English p 78

Dictionary p 94

Everyday English p102

Geographical names p 104

Key competences:
1. Communication in the mother tongue 2. Communication in the foreign language 3. Numeracy, Maths, Science and Technology 4. ICT 
5. Learning to learn 6. Interpersonal and civic competences 7. Entrepreneurship 8. General culture
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Bevezető

Élő idegen nyelv oktatása a 13–14 éves korosztály számára

Készült a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó helyi tantervjavaslata alapján.

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi kész-
ségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 
idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegal-
kotás és az interakció szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készsé-
gekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák 
megértése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-
ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasz-
nálónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 
közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

ALAPELVEK, CÉLOK 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák meg, 
összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 
— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 
— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 
— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 
— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző terü-
letein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-
lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek 
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, 
váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakí-
tása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a NAT célkitűzéseivel összhang-
ban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek között 
olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanu-
lókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más 
műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 

Bevezető
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Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák felhasz-
nálásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 
a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítására: 
az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő 
tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére. 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 
motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban po-
zitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. 
A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a 
tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi kommunikáció során. 

A kompetencia alapú nyelvoktatás  
a SECRETS tankönyvcsalád negyedik kötetében

Célok és feladatok 
(7–8. évfolyam)

SECRETS 4: A célok elérésének lehetősége a tankönyv  
és a munkafüzet segítségével

A társakkal végzett közös 
tevékenységek élményének 
megerősítése

•		Pár- és csoportmunkára épülő tevékenységek: feladatok, nyelvi 
játékok, szerepjáték

Project work
Learning to learn

A személyes képességekbe 
vetett hit és önbizalom 
erősítése, az önismeret 
fejlesztése

•		Az írásbeli értékelést kiegészítő tanári visszacsatolás, fejlesztő 
értékelés

•		Anyanyelven történő visszajelzésre tanári reagálás
Secret Treasure Chest

Az idegen nyelv tanulása 
iránti érdeklődés felkeltése 
és megőrzése, a tanuló 
életkorából ösztönösen adódó 
megismerési és tanulási vágy 
fenntartása

•		A tevékenységre épülő nyelvelsajátítás elve: a nyelv felépítése egy 
„megfejtendő titok” a tanulók számára, ami szorosan kapcsolódik 
az adott nyelv kultúrájához; valamint az általuk már „birtokolt” 
magyar nyelvvel való játékos összevetés

Minisecrets of English 
•		Interkulturális aspektus: a világról tanultak és a magyar 

vonatkozások párhuzamba állítása, ezáltal saját kultúránk 
alaposabb megismerése 

Culture
Reading tasks

Illusztrációk (rajzok, térképek, fotók)
•		Tantárgyi kapcsolatok: az angolórán megszerzett tudás más 

műveltségterületeken való hasznosítása, ill. fordítva; az önálló 
művelődésre való ösztönzés 

•		A korosztály érdeklődésének megfelelő témakörök, harmonizálva a 
NAT követelményeivel

Contents
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Célok és feladatok 
(7–8. évfolyam)

SECRETS 4: A célok elérésének lehetősége a tankönyv  
és a munkafüzet segítségével

Az önálló tanuláshoz 
szükséges motívumok 
kialakítása, ismerkedés 
néhány alapvető nyelvtanulási 
stratégiával, azok alkalmazása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan

•		Tanulói önállóság fejlesztése 
Learning to learn 

•		Információ keresése, összegyűjtése és feldolgozása (digitális és nem 
digitális források, szótárhasználat, könyvtárhasználat stb.)

Project work

•		Kooperatív tanulás – munkamegosztás másokkal együttműködve, 
a korábban és a folyamat során megszerzett ismeretek megosztása, 
korábbi tanulási és élettapasztalatok felhasználása

Project work
Course book + Activity book

Tanári kézikönyv óravázlatai, kiegészítő anyagok (Resources)

A narratív, a lényegkiemelő 
és szabálykövető képességek 
kialakítása és folyamatos 
fejlesztése

•		Készségfejlesztő tevékenységek
•		Kreatív feladatok és játékok

Course book + CD
Activity book + CD

Tanári kézikönyv óravázlatai, kiegészítő anyagok (Resources)

A szóbeli (majd az írásbeli) 
nyelvhasználathoz szükséges 
alapkészségek fejlesztése, 
gyakoroltatása

•		Nyelvi készségfejlesztő tevékenységek 
•		Autentikus szövegek és képes anyagok  
•		A hanganyag beszédértést fejlesztő feladatai

Course book + CD
Activity book + CD

•		Kommunikatív szemlélet (a hangsúly a beszédértés, a beszéd 
képességének fejlesztésén van; a begyakorolható párbeszédek 
valódi élethelyzeteket utánoznak) 

•		Hasznos szókincs 
Dictionary

Everyday English

Elemi ismeretek közvetítése  
a természetről, a világról, 
a művészetekről

•		Nem tananyagszerű, de a tananyag témáihoz kapcsolódó kiegészítő 
források

A tanuláshoz, a közös 
tevékenységekben való 
részvételhez szükséges 
együttműködési, koncentrációs 
képességek és akarati 
tulajdonságok fejlesztése

•		Különböző tanulásszervezési formák (az egész osztályt érintő 
tevékenységek, pár- és csoportmunka, egyéni munka) kombinációja

Egyszerű minták és 
sokoldalú lehetőségek 
adása az önkifejezéshez, az 
ismeretszerzéshez, a feladat- és 
problémamegoldáshoz

•		Példamondatok, mintapárbeszédek és szituációs játékok
•		Egyénre szabható hiányos szövegek, interjúk
•		Kész és a diákok által készíthető rejtvények

A tartalomjegyzékben olvasható, hogy az egyes fejezetekben mely 
kulcskompetenciák fejlesztése kerül előtérbe.

Contents
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A differenciálás lehetősége 
a SECRETS tankönyvcsalád negyedik kötetében

VARIÁCIÓK, DIFFERENCIÁLÁS

Az óravázlatok többletanyagot tartalmaznak, a feldolgozásra variációkat ajánlanak. Ezzel lehetőséget te-
remtenek arra, hogy a pedagógusok a diákok igényei, képességei, fejlesztendő kompetenciái szerint válo-
gassanak, illetve adaptáljanak egyes tevékenységsorokat.

Több utalás olvasható a tananyag differenciált feldolgozására, továbbá opciókat írunk le az eltérő érdek-
lődésű diákok számára, illetve a készségfejlesztés különböző fókuszai szerint.

HANGANYAG 

A tankönyv és a munkafüzet hanganyagának szövegkönyve a tanári kézikönyv végén található, amelyből 
igény szerint további gyakorlófeladatok szerkeszthetők. 

FELADATBANK

A tanári kézikönyv 3. vázlata utal arra, hogy a gyerekek által készített rejtvényeket feladatbankban helyez-
hetjük el. Az említett feladatbankba egész évben gyűjthetjük a gyerekek által készített rejtvényeket, feladato-
kat. Ezekből bármikor kiemelhető 1–1 feladat, ha a konkrét órai tevékenységgel néhány diák korábban elké-
szül, valakinek kiegészítő gyakorlásra van szüksége, vagy szorgalmi munkát szeretne végezni. (A vázlatok 
a feladatbankra a későbbiekben már nem utalnak.)

VIZSGATÉMÁK

A sorozat 4. kötetének feldolgozása során lehetőségünk nyílik a tanterv szerint ajánlott, középiskolai felvéte-
li vizsgához, illetve az alapfokú nyelvvizsgához is szükséges témák átgondolására. Erre a korábban tanultak 
felelevenítésével és bővítésével, új ismeretek biztosításával szisztematikusan készíti a diákokat. A nagyobb 
hatékonyság érdekében javasoljuk a vázlatokban említett külön témafüzet vezetését, amelybe bekerülhet a 
téma alapszókincse, hasznos kifejezések, összegző kérdések, egyéni fogalmazások.

A tanári kézikönyv óravázlatai konkrét utalásokat tartalmaznak a témák feldolgozásának beillesztésére, 
de ez csak javaslat, azokat az adott tanulócsoportokra, egyes tanulókra kell szabni.

A Secrets 4 tankönyvre és munkafüzetre épített felkészítés lehet külön délutáni foglalkozás, felvételire, 
nyelvvizsgára felkészítő szakkör anyaga is. 
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A tananyag órákra bontott 
feldolgozási javaslata

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
Motto: Friendship is a plant which one must often water. (German proverb)

Exam topic: Introduction and friends
1. óra

Az óra célja •	Az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése, ráhangolás a tanulásra 
•	Kötetlen beszélgetés a nyárról
•	Képleírás követése hallott szöveg alapján, képek segítségével

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, nyári helyszíneket ábrázoló képek (pl. 
újságkivágások, képeslapok, naptárak lapjai, saját fényképek stb.), Word cards: Picture 
description (Resources 1), üres lapok minden csoportnak

Az óra 
menete

Bevezető feladat A táblára egyesével felrakott vagy kivetített képek segítségével 
asszociációs játékot játszunk, amelynek célja a nyaralással kapcsolatos szókincs 
felelevenítése. 
Ezt követően beszélgetést kezdeményezünk arról, ki merre járt a nyári szünetben, mit 
csinált, kinek mi a legkedvesebb élménye. 

WHICH PICTURE? Tankönyv 8. oldal

• 1. feladat PÁRMUNKA A párok előre meghatározott idő alatt megbeszélik, melyik 
helyre mennének legszívesebben nyaralni, és miért.

•	Az adott idő elteltével meghallgatunk néhány véleményt.
•	A hanganyagon a feladat képeinek részleteit leíró kifejezéseket hallunk. A diákok 

feladata a megfelelő képek megtalálása. 

Hanganyag     2

Differenciálás: PÁRMUNKA  A feladatot előkészíthetjük a szókincset gyakorló 
szókártyák párosításával (Resources 1). Ez történhet a hanganyag meghallgatása 
alapján vagy anélkül. Ez utóbbi esetben hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy több 
megoldás is lehetséges. 

• 2. feladat Ismételjük át a képleírás már tanult kifejezéseit a feladat szövegének 
segítségével! A gyerekek feladata a megfelelő kép megkeresése az olvasottak alapján.

• 3. feladat Az előző feladat képleírását olvasva kell megtalálni a hallottak és az 
olvasottak közti eltéréseket.

Hanganyag     3

POSTCARDS FROM FRIENDS Munkafüzet 4. oldal 

• 1. feladat A feladatban újabb helyszínekkel ismerkedünk meg: Malta – Sliema, Greece – 
Meteoras, Portugal – Porto, Poland – Warsaw. Kezdeményezzünk beszélgetést:

Have you ever been to …?
Have you ever visited / climbed / sailed / travelled …?

•	Hallgassuk meg a hanganyagot! A diákok feladata a megfelelő kép megtalálása.

Hanganyag     2

A feladat megoldását párokban, majd közösen ellenőrizzük. Ha szükséges, újra 
meghallgathatjuk a hanganyagot.

A tananyag órákra bontott 
feldolgozási javaslata
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• CSOPORTMUNKA Célunk a szókincs további gyakorlása mellett annak mondatban 
való alkalmazása. A csoportok feladata a képekről hamis információt tartalmazó 
mondatok írása. Erre 5 perc áll rendelkezésükre. Majd a csoportok kicserélik 
mondataikat, és a kapott lapon megoldják a feladatot, azaz megkeresik és javítják a 
hamis információt.  

Megjegyzés: Ha nem marad elég idő, összeszedjük a lapokat, és a következő óra 
elején befejezhetjük a feladatot. Ebben az esetben lehetőségünk van a mondatok 
átolvasására, egyéni visszacsatolás biztosítására.

Záró feladat Búcsúzóul mindenki mond egy kifejezést, amit ezen az órán tanult.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 4. oldal 1. feladat: kifejezések írása a képekről  
Mindenki hozzon magával következő órára egy képeslapot vagy egy tájat ábrázoló 
képet!

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
2. óra

Az óra célja •	Képleírás: szókincs gyakorlása és bővítése 
•	A tanultak alkalmazása: információcsere csoportokban
•	Vélemény kifejezése

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD, diákok által hozott képek (előző óra házi feladata), labda, 
Secrets 3 Tanári kézikönyv: Resources 6

Az óra 
menete

POSTCARDS FROM FRIENDS Munkafüzet 4. oldal

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Az előző órán írt hamis mondatok javítása,  
és/vagy a házi feladat kifejezéseinek mondatba foglalása a feladat képei alapján.

WHICH PICTURE? Munkafüzet  5. oldal 

• 2. feladat Meghallgatjuk a hanganyagot. A gyerekek feladata a szöveg kiegészítése a 
hallottak szerint. 

Hanganyag      3

•	Munkájukat ellenőrizhetik először párokban, majd frontálisan, a beírt szavak táblára 
írásával és a szöveg felolvasásával. 

• 3. feladat A VOCAB CHEST segítségével átismételjük a szókincset. 

• 4. feladat CSOPORTMUNKA Vegyes csoportokban dolgozunk. Mindenki maga elé 
helyezi a hozott képet. A kezdő játékos átdobja a labdát egyik társának, miközben 
mond valamit az ő képéről. A labda addig jár körbe, míg tudnak új információt adni. 

Variáció: Az összes képet középre helyezzük. Az egyik játékos gondolatban kiválaszt 
egyet. A többiek eldöntendő kérdések segítségével igyekeznek azt megtalálni. 

Differenciálás: Szóbeli kommunikáció terén bátortalanabb diákokkal előzetesen 
készíthetünk szóbankot, így a játékban ők is eredményesen és kedvvel vehetnek részt.

GIVING OPINIONS Tankönyv  9. oldal 

Záró feladat FRONTÁLIS, majd CSOPORTMUNKA Elolvassuk a tankönyv  
1. feladatának képeiről szóló véleményeket. Az itt leírtakat egészítsük ki a korábban 
tanult kifejezésekkel:
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RESOURCES 6  
UNIT 1 – HOME SWEET HOME  
Lesson 10

SENTENCE CARDS

I agree (with …)
I think you’re right.

I’m not sure.
I don’t agree.

I don’t think you’re right.
I (totally) disagree.

Az előző lépésben létrehozott csoportokban dolgozva a diákok véleményt alkotnak a 
hozott képekről.
Variáció: Ha időnk engedi, új csoportokban folytatjuk tovább a munkát.

Javasolt 
házi feladat 

Képleírás készítése írásban a munkafüzet vagy a tankönyv egyik képéről
Megjegyzés: A gyerekek írásbeli munkájára érdemes egyéni visszacsatolást adni.

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD 
3. óra

Az óra célja •	Hasznos tárgyak: szókincs gyakorlása és bővítése
•	Betűzés, helyesírás
•	Szavak jelentésének körülírása
•	A tanultak kreatív alkalmazása (komplex készségfejlesztés)

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, az előző órákon használt képek közül egy tengerparti és egy 
hegyvidéki kép, szókártyák a csoportalkotáshoz: Madang Harbour, Alaska, Hawaii, 
Melbourne
EXTRA TASK variációhoz: nyaraláshoz szükséges tárgyak

Az óra 
menete

Bevezető feladat A tengerparti és a hegyvidéki képpel a tanulókat szógyűjtésre 
ösztönözzük: mit vinnének magukkal, ha az adott helyekre mennének nyaralni. 
Készítsünk a szókincsből a táblán és a füzetben gondolattérképet!

I PACKED MY BAG Tankönyv 9. oldal
• 5. feladat A képek segítségével kibővítjük a gondolattérképet, közben 

megismerkedünk az új szavakkal.
• CSOPORTMUNKA Négy csoportot alkotunk az első feladat négy nyaralási helyszíne 

szerint. Ehhez használhatunk szókártyákat, amelyekből arányosan elosztva annyit 
készítünk, ahány tanuló van a csoportunkban:

Madang Harbour, Alaska, Hawaii, Melbourne
Mindenki húz egy kártyát, majd megkeresi az azonos kártyával rendelkező társait. 
Szóláncot alkotnak a feladat példája szerint:

I packed my bag and in it, I put a guidebook.
I packed my bag and in it, I put a guidebook and some insect spray.
I packed my bag and in it, I put a guidebook, some insect spray and a pair of flip-flops.

PUZZLE TIME Munkafüzet 6. oldal
• 5. feladat Kiegészítő gyakorlásként megoldjuk a keresztrejtvényt, majd párokban 

ellenőrizzük a megoldást. 
Záró feladat EXTRA TASK A VOCAB CHEST szavairól a példának megfelelően 
beszélgetünk. 

I need a fishing rod when I want to catch fish.
I need a pair of goggles when I want to swim underwater.
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Variáció: Használjunk tárgyakat, és fordítsuk meg a feladatot! A diákoknak a leírás 
alapján kell kitalálniuk a tárgyak nevét.

I need it when I want to catch fish. – a fishing rod
I need it when I want to swim underwater. – a pair of goggles

Javasolt 
házi feladat 

Mf. 6. oldal 6. feladat: keresztrejtvény elkészítése, a megfejtéshez meghatározások írása 
(segítség az 5. feladatban), új szavak memorizálása

Megjegyzés: A feladatra adjunk egyéni visszacsatolást, a legsikerültebb rejtvényeket 
interaktív tábla vagy fénymásolatok segítségével oldjuk meg a következő órák egyikén, 
vagy helyezzük el a csoport feladatbankjában!

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
4. óra

Az óra célja •	Hasznos tárgyak: szókincs gyakorlása 
•	Bemutatkozás, személyes információ megosztása

Eszközök Tankönyv + CD, Sentence building: Introduction (Resources 2)

Az óra 
menete

Ezen az órán elkezdjük az első téma feldolgozását (Exam topic: Introduction and friends). 
Javasolt egy külön füzet vezetése, amelybe bekerülhet a téma alapszókincse, hasznos 
kifejezések, összegző kérdések, egyéni fogalmazások.

Bevezető feladat Egy táblára írt szórejtvény segítségével ismételjük át az előző órák 
szókincsének egy részét:  

be _ _ _ w _ _ r, ai _ _ e _ , ha _ _d _ _ _ r,  f _ _ _ t - _ _ d  kit, in _ _ _ t s _ _ _ y, 

Megoldás: beachwear, airbed, hairdryer, first-aid kit, insect spray

Variáció: Nehezíthetjük a fejtörőt több betű elhagyásával. A szókincset is variálhatjuk, 
bővíthetjük. Kiegészíthetjük a gyakorlást a szavak mondatba foglalásával, körülírásával. 

MEETING SOMEONE Tankönyv  10. oldal

• Ráhangoló feladat A párbeszéd egyik szereplőjét, Olit már ismerjük az előző kötetből. 
Beszélgetőtársa nemrég jött Oli iskolájába. Képzeljük el, hogy a mi osztályunkba 
érkezik, és gyűjtsünk össze néhány kérdést, amelyeket szívesen feltennénk neki.

• 6. feladat Oli és Julia beszélgetésének meghallgatása során a diákok feladata a táblázat 
kitöltése a megfelelő adatokkal. Közben célszerű letakarni a szöveget.

Variáció: A szöveg elolvasása során kitöltjük a táblázatot, majd a hanganyag 
segítségével ellenőrizzük a beírtakat.

Hanganyag     4

•	Beszéljük meg, kaptunk-e választ a ráhangolás során feltett kérdéseinkre. A táblázat 
segítségével foglaljuk össze, amit a két diákról megtudtunk.

• PÁRMUNKA Hallgassuk meg, s olvassuk el újra a beszélgetést! Ezt követően 
kiosztjuk az előre felvágott mondatkártyákat (Resources 2). A diákok párokban 
dolgozva próbálják mihamarabb megtalálni az összeillő fél mondatokat.

•	Ellenőrzés során nem egyes szám első személyben, hanem harmadik személyben 
olvassuk fel a szöveget, mintegy bemutatva Juliát.

• 7. feladat PÁR-, majd CSOPORTMUNKA A feladat kérdései alapján a diákok 
párokban beszélgetnek. Majd egy másik párral együtt dolgozva mindenki bemutatja 
beszélgetőtársát a többieknek.

Megjegyzés: Fontos előre átgondolni, mennyi időt szánunk erre a tevékenységre. 
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MEETING SOMEONE Munkafüzet 7. oldal

• 7. feladat A hanganyagon hallhatjuk, amint Oli bemutatja Juliát osztálytársainak.  
A diákok feladata a hamis információ kiszűrése.

Hanganyag
 
     4

• 8. feladat A párbeszéd elolvasásával mindenki ellenőrizheti munkáját.

Záró feladat PÁRMUNKA A házi feladat előkészítéseként vetítsük ki az alábbi 
táblázatot:

Oli 
Julia 
They 
I 
My friend

like / likes 
prefer / prefers

rock music 
hiking 
staying in hotels 
travelling 
visiting other countries

but

he 
she 
they 
I

has / have

never…

Alkossunk az alábbi példáknak megfelelően mondatokat:
Oli likes rock music but he has never played in a rock band.
I prefer travelling but I have never travelled by ship.

Javasolt 
házi feladat 

Mf. 7. oldal 9. feladat: mondatok kiegészítése 

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
5. óra

Az óra célja •	Üzenetek megértése
•	Szókincs további bővítése
•	Nyelvi tevékenységekben való aktív részvétel – szövegértés, kreatív írás 

Eszközök Tankönyv, munkafüzet 

Az óra 
menete

Bevezető feladat Kötetlen beszélgetést kezdeményezünk a tankönyv 10. oldal  
7. feladatának kérdései alapján, majd ellenőrizzük a házi feladatot (mf. 7/9.).  
Kiegészítő gyakorlásként a diákok úgy alakítják át a mondatokat, hogy azok róluk, 
illetve a barátaikról szóljanak.
Megjegyzés: Szükség esetén elevenítsük fel a két igeidőről tanultakat!

EMAILS Tankönyv 11. oldal
• 8. feladat Az üzenetek gyors átolvasásával megállapítható, hogy honnan érkeztek,  

így összekapcsolhatjuk azokat az 1. feladat képein ábrázolt színhelyekkel.

• 9. feladat Az üzenetek alaposabb átolvasásával eldönthetjük, melyik állítás igaz,  
és melyik hamis.

•	Megkérjük a diákokat, hogy keressenek a közvetlen hangú kommunikációra oly 
jellemző alany nélküli szerkezeteket a szövegekben. 

Am off to Sydney…, etc.

• 10. feladat Az üzenetek szövegében szereplő hasznos kifejezéseket a megadott 
mondatok befejezésével gyakoroljuk. Majd bővítjük a szókincset a VOCAB CHEST 
kifejezéseivel.

THREE MESSAGES Munkafüzet 8. oldal
• 10. feladat PÁRMUNKA A tevékenység megkezdése előtt adjunk időt a jobb alsó 

keretben található kifejezések és mondatok átolvasására, értelmezésére!
•	Úgy alakítunk párokat, hogy a tanulók segíthessék egymás munkáját. Feladatuk az 

üzenetek szövegeinek kiegészítése az előző lépésben áttekintett kifejezésekkel és 
mondatokkal.

•	A megoldást új párokba szerveződve ellenőrizhetik. 
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Záró feladat 11. feladat A diákok feladata a mondatok befejezése a megadott módon.

Megjegyzés: Ha több időre van szükség a szókincs begyakorlásához, célszerű két 
foglalkozást szánnunk a tananyag feldolgozására cselekedtető, kooperációra épülő 
tevékenységek beillesztésével.

1. PÁR- vagy CSOPORTMUNKA Készíthetünk a kifejezésekből memóriakártya- 
sorozatot, majd csoportokban játékos módon gyakorolhatunk, rögzíthetjük az adott 
szerkezeteket. A sorozat kiegészíthető a tankönyv 11. oldal 10. feladatának anyagával. 

2. CSOPORTMUNKA Játsszunk NOUGHTS AND CROSSES játékot a már ismert 
szabályok szerint! A táblára felrajzolt 3x3-as táblázatba beírjuk a 11. feladat bal oldali 
oszlopában szereplő kifejezéseket. A mezőt akkor nyerhetik el a játékosok, ha be tudják 
fejezni a mondatokat.

Hi, how are… Hope all is… Nice to…

Thanks… Lots… I hope that…

I’ll write… Please keep … Do take…

Javasolt 
házi feladat 

Mf. 8. oldal 12. feladat: rövid baráti üzenet írása a választott szituációnak megfelelően
A megismert kifejezések memorizálása

Megjegyzés: Kérhetjük az üzenetek elektronikus úton történő elküldését. Így természetes 
módunk adódik az egyéni visszacsatolásra.

INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
6–7–8. óra

Az órák célja •	Nyelvi tudatosítás: a tanult igeidők áttekintése 
•	Hatékony munkavégzés csoportokban

Eszközök Time line: Sentences (Resources 3), tankönyv, munkafüzet, 10–12 tanult cselekvést 
ábrázoló kép, a tanult időhatározó kifejezéseket tartalmazó szókártyák, doboz, hasznos 
tárgyak, amelyekhez cselekvést is tudunk kapcsolni, üres kártyák 

Az órák 
menete

Bevezető feladat Rajzoljuk fel a táblára az alábbi időegyenest, majd helyezzük el azon 
az előző órán feldolgozott üzenetekből vett mondatokat (Resources 3):

←  ↓  →
past	 present	 future

I’m visiting my sister for 3 weeks.  I sent a parcel to you a few weeks ago.
It gets boiling hot every other day. I’m having a great time.
I won’t want to come home! I have seen many old friends.
I’ll soon return to Thailand.  I’ll write when I return.

A következőkben az eddig tanult igeidőket próbáljuk meg rendszerezni, elsősorban 
jelentésük szerint, de közben a képzésüket is átismételjük.

TIME LINE Tankönyv 12. oldal

• 11. feladat A feladat mondatainak segítségével kibővítjük a bevezető feladatban 
áttekintett, előző években már megismert igeidők körét. Diákjaink nyelvi szintjét, 
képességeit és tanulási tempóját figyelembe véve válasszuk ki a gyakorlás módját.
Megjegyzés: Az egyes igeidők áttekintésére, illetve szembeállítására komplex gyakorlási 
lehetőséget kínálnak a munkafüzet 14–20. feladatai. Diákjaink igényeit figyelembe 
véve dolgozhatunk frontálisan, párokban vagy csoportokban, illetve egyénileg otthon.
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Az írásbeli feladatokat bevezető, kiegészítő tevékenységek összeállításához néhány ötlet:

REGULAR ACTIVITIES AND HABITS (PRESENT SIMPLE TENSE)
• One-minute talk: How do you usually spend your weekends? PÁRMUNKA Bevezetésként 

gondolattérképet készítünk a szabadidős tevékenységek, házimunka stb. témában. 
Majd a diákokat beszélők és hallgatók csoportjára osztjuk. Mindenki keres egy 
beszélő-, illetve hallgatótársat. A következő egy percben a beszélők az adott témában, 
az előzetesen összegyűjtött kulcsszavakat felhasználva mesélnek a hétvégéjükről. 
Szerepcserével, új párokat alkotva dolgozunk tovább. 
– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 10/14.

ONGOING ACTIVITIES (PRESENT CONTINUOUS TENSE)
• Get the picture game CSOPORTMUNKA A játékot 10–12, tanult cselekvéseket ábrázoló 

képpel játsszuk. Izgalmasabb, ha azonos cselekvéseket is látunk más-más helyszínen 
vagy más szereplőkkel. A képeket az asztal közepére helyezzük. A diákok körülállják 
az asztalt. Két önként jelentkező egymással szemben helyezkedik el, egyik kezüket  
a hátuk mögé helyezve. Társaik egyenként írják le a képeken látható cselekvéseket.  
A játékosok igyekeznek megérinteni az adott képeket, amint felismerték azokat  
a leírás alapján. Ehhez csak a hátuk mögé rejtett kezüket használhatják. A kép azé,  
aki hamarabb megérintette.
– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 10/15.

PRESENT SIMPLE OR CONTINUOUS? 
•	Rögzítsük táblázatban azokat a kifejezéseket, amelyek segítenek megkülönböztetni a 

kétféle jelen idő jelentését.

Present Simple: always, usually, often, sometimes, rarely, never, once a day, twice a week, 
every day / week / month, etc.
Present Continuous: now, at the moment; Listen. Look.

Használhatunk szókártyákat, amelyeket a diákok a táblázat megfelelő rubrikájában 
helyeznek el, miközben a többiek példamondatokat alkotnak az adott szavakkal.
– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 10–11/16.

PAST SIMPLE TENSE 
• Word tennis CSOPORTMUNKA Elevenítsük fel a már megismert rendhagyó igéket! 

Az egyik csoport mond egy jelen idejű alakot, a másik pedig „visszaüti” azt a múlt 
idejű alakkal (tk. 78. oldal).

• PÁRMUNKA A párok feladata mondatbank létrehozása múlt időre utaló 
határozószók felhasználásával. Az a nyertes, aki adott idő alatt a legtöbb helyes 
mondatot írta. Segítségként megadhatunk néhány határozószót:

○ a week ago, last year, yesterday, in 2013, etc.
– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 11/17. a)

PAST CONTINUOUS TENSE 
• Chain game A példa szerint játszunk: 

Teacher: What were you doing yesterday afternoon? 
Student 1: I was learning English.
Student 2: I wasn’t learning English, I was watching TV.
Student 3: I wasn’t watching TV. I was reading a book.

– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 11/17. b)

PAST SIMPLE OR CONTINUOUS? 
• Guessing game: What were you doing when it started to rain?  CSOPORTMUNKA 

Válogassunk cselekvéseket ábrázoló képeket egyenlő számban minden csoport 
számára. A csoportok egymással párhuzamosan tevékenykednek. Az első játékos 
húz egy képet, amely a játék szerint azt a cselekvést ábrázolja, amit ő éppen végzett, 
amikor eleredt az eső. Társai kérdések segítségével próbálják kitalálni ezt a cselekvést.
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Were you at home?
Were you sitting in your room?
Were you doing anything outside?
Were you helping around the house? Etc.

– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 12/18.

TALKING ABOUT EXPERIENCES 
•	Kérjük meg a diákokat, hogy gyűjtsenek olyan nevezetességeket a világ minden 

tájáról, amelyeket már láttak. Majd beszélgessenek a példa szerint:

Have you seen…? No? I think you should see it! It’s fantastic!
Have you seen…? Yes? Did you like it?

• CSOPORTMUNKA Időpontokra (5 o’clock, yesterday, Christmas, etc.) és időtartamokra 
(2 hours, a week, a long time, etc.) utaló szókártyákat készítünk a diákok által ismert 
szókincs felhasználásával minden csoport számára. Összekeverjük a kártyákat, majd 
szöveggel lefelé az asztal közepére helyezzük a paklit. A diákok felváltva húznak, és 
a kifejezésekhez illesztik a since vagy for határozószót! Az nyeri a játékot, aki a legtöbb 
helyes kifejezést mondja. 
– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 12/19.

TALKING ABOUT THE FUTURE 
•	Egy dobozba különféle, tanult tárgyakat készítünk elő (pl. tk. 9/5. szókincse). 

Ügyeljünk arra, hogy a diákok mindegyikhez tudjanak cselekvést kapcsolni. 

camera – take a photo
toothbrush – brush one’s teeth
cell phone – talk on the phone / call someone, etc.

Az első játékos kijön, kiválaszt egy tárgyat a dobozból. Társai, a tárgyat nem látva, 
kérdések segítségével próbálják megnevezni azt.

Are you going to take a photo?
Are you going to call a friend?

Differenciálás: A szókincset kevésbé magabiztosan használók számára előzetesen 
kivetítjük a tárgyak képét, és összegyűjtjük a hozzájuk tartozó cselekvéseket.

• Fortune teller PÁRMUNKA A táblára felírunk 4–6 kérdést, és minden pár számára  
üres kártyákat biztosítunk. Előzetes feladatuk, hogy lehetséges válaszokat írjanak 
a táblán olvasható kérdésekhez. Ha elkészültek, kezdődhet a játék, amely során 
a kártyák segítségével jósolnak egymásnak. Izgalmasabb, ha a párok kicserélik 
egymással megírt kártyacsomagjaikat.

Will I have a pet?
○ Yes, you will have a bird spider.
○ Yes, you will have a guinea pig.
○ No, you won’t. But you’ll run a dog school.

Where will I work?
○ on a narrow boat in England
○ in a 5-star hotel on the Bahamas
○ in a snack bar in Balatonfüred, etc.

– kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 12–13/20.

Záró feladat A foglalkozásokat az elkészült időegyenesek bemutatásával zárjuk.

Kiegészítő gyakorlás: munkafüzet 13/EXTRA GAMES – Classroom English 
(A feladatsor igény szerint bárhova beilleszthető, pl. a Unit 2 utasítások, kérések 
közvetítésével foglalkozó részébe.)

Javasolt 
házi feladat

Azok a feladatok, amelyekre órán nem jutott idő az eltérő haladási tempó miatt
Szorgalmi feladat: tk. 12. oldal 11. feladat: saját időegyenes készítése 
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INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
9–10. óra

Az órák célja •	Beszédszándéknak megfelelő kérdések szerkesztése: bemutatkozás
•	Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: ki hogyan tanul?
•	Beszélgetés a nyelvtanulás hasznosságáról

Eszközök Tankönyv + CD, világtérkép vagy atlaszok, Quiz: English speaking countries (Resources 4)

Az órák 
menete

GETTING-TO-KNOW-YOU GAME Tankönyv 12. oldal

Bevezető feladat 12. feladat Ez egy bemutatkozó játék, amely lehetőséget ad 
diákjainknak személyes kérdések feltételére, illetve megválaszolására, s egyben a 
bemutatkozás áttekintésére, gyakorlására. Egy önként jelentkező diáknak kérdéseket 
teszünk fel családjával, érdeklődési körével, kedvenc tevékenységeivel kapcsolatban. 
Célszerű előre megtervezni, hogy mennyi időt szánhatunk a tevékenységre.

LEARNING TO LEARN: USEFUL TIPS Tankönyv 12. oldal

• Ráhangoló feladat Emlékeztessük a diákokat, hogy az előző kötetünkben sokat 
olvashattunk a különféle tanulási stílusokról. 
Emlékeztető: a diákok számára egyszerűsített és már ismert kifejezések magyar 
megfelelői:

nature smart – természeti intelligencia
body smart – testi-kinesztéziás intelligencia
picture smart – téri-vizuális intelligencia
word smart – nyelvi intelligencia
music smart – zenei intelligencia
number smart – logikai-matematikai intelligencia
people smart – személyközi (interperszonális)
self smart – személyen belüli (intraperszonális)

•	Kezdeményezzünk beszélgetést az alábbi kérdések segítségével:

Do you like learning with one or two friends or by yourself?
How do you remember a new word easily?

Do you need to see it? Or to hear it several times?
Do pictures or body language help you memorise?

Do you like solving puzzles?
What are your favourite activities in the language lessons?
How do you practise English?

• 13. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban elolvassák a tippeket, majd megbeszélik, 
ők hogyan tanulják a szókincset. Beszéljük meg közösen is a tapasztalatokat!

ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE Tankönyv 13. oldal

• 14. feladat Az ismeretterjesztő szöveg meghallgatása és elolvasása után válaszolunk a 
feladatban feltett kérdésekre, s közben megkeressük az említett országokat a térképen.
Hanganyag

 
     5   első rész

  
• PÁRMUNKA A hanganyag második része kiegészítő információt tartalmaz 

néhány említett országról. Bevezetésként a diákok párokban megoldanak egy kvízt 
(Resources 4), majd a CD és a tankönyv segítségével ellenőrzik a megoldásukat. 

Hanganyag
 
     5   második rész
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• 15. feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat adatgyűjtés és kvíz készítése egy 
angol nyelvterülethez tartozó országról. A tevékenységet a diákok részben a tanórán, 
részben tanítási időn kívül végzik otthon vagy az iskolai könyvtárban, informatika-
tanteremben. Az elkészült kvíz kérdéseit interaktív táblán vagy fénymásolatokon is 
megoldhatjuk. 
Megjegyzés: Az országok elosztásának megtervezésével változatosabbá tehető az 
információszerzés.

Záró feladat Mindenki mond egy olyan tényt vagy adatot az angol nyelvterületekről, 
amelyet most ismert meg.

Javasolt 
házi feladat 

Témafüzet: fogalmazás írása a bemutatkozás témakörében (tk. 10. oldal 7. feladat 
kérdései alapján)

UNIT 1 – GENERATIONS
Motto: One generation builds the street on which the next will walk. (Chinese proverb)

Exam topic: Family, daily routine, habits
11. óra

Az óra célja •	Szókincsbővítés: érdeklődési körök, hobbik
•	Kommunikatív kompetencia fejlesztése

Eszközök Tankönyv + CD, Memory cards: Hobbies and interests (Resources 5)

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA Idézzük fel a One-minute talk játék menetét (6–7–8.óra), 
majd beszélgessünk az érdeklődési köreinkről az alábbi kérdések mentén. 

What do you like doing in your free time?
What is your favourite outdoor / indoor activity?
What are you interested in? 
Do you like sport? Etc.

WHO IS TALKING?    Tankönyv 14. oldal

• 1. feladat A diákok mások érdeklődési köréről olvashatnak. Feladatuk a szóbuborékok 
és az illusztrációk összekapcsolása. Ekkor a szöveg globális értésére törekszünk, míg a 
második meghallgatás során az új kifejezésekre összpontosítunk. 

Hanganyag      6

Kiegészítő gyakorlás: a tanultak gyakorlása és elmélyítése memóriakártyák segítségével 
(Resources 5)

• 2. feladat Ráhangolásként variáljuk az alábbi mondatok aláhúzott szókincsét:
I’m very much interested in my family roots.
I’m keen on learning foreign languages.
I used to collect postcards when I was a student.
I have taken up making jewellery as a hobby.

• PÁRMUNKA Ezt követően saját érdeklődési köreinkről beszélgetünk a VOCAB 
CHEST és a tankönyv 14. oldal 1. feladatszövegének segítségével.

•	A megadott idő elteltével a diákok megoszthatják egymással a hallottakat. Mindenki 
mond valamit beszélgetőtársáról, lehetőleg olyat, amit eddig nem tudtunk róla. 
Közben a többiek igyekeznek minél több társukról kitölteni az alábbi táblázatot: 

Names …is keen on… …often dreams of… …has taken up…
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Záró feladat 3. feladat A diákok a példa alapján láncjátékban vesznek részt.

Dorka My hobby is in-line skating. 
Mark Dorka likes in-line skating. I’m fond of painting.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 14. oldal 1. feladat: a táblázat kitöltése
Kiegészítő gyakorlás: az órán készített táblázat adatainak mondatba foglalása írásban
Új szavak, kifejezések memorizálása

UNIT 1 – GENERATIONS
12. óra

Az óra célja •	Tanult szókincs gyakorlása és új szituációban való használata
•	Személyleírás gyakorlása

Eszközök Munkafüzet + CD, tankönyv + CD, Gapped texts: Guess who? (Resources 6ABC)

Az óra 
menete

INTERESTS Munkafüzet 14. oldal 

• Bevezető feladat Az előző órai táblázat s az otthon írt mondatok alapján most nem 
magunkról, hanem társainkról beszélgetünk. Majd ellenőrizzük a munkafüzet 14. 
oldal 1. feladat táblázatába beírt szókincset is. 

• 2. feladat Hallás után kiegészítjük a feladat szövegét. Az ellenőrzés először párokban 
történik, majd kérdések alapján beszélgetünk Marciról.

Hanganyag      5

FAMILY PHOTOS Tankönyv 15. oldal

• 4. feladat Az illusztráció és a hanganyag segítségével bővítjük a diákok 
személyleírással kapcsolatos szókincsét. Először csak figyelik a hanganyagot, és 
megkeresik a megfelelő személyeket. Másodszori meghallgatáskor el is ismétlik a 
hallottakat. 

Hanganyag      7

• 5. feladat  A szókincset rövid szövegekben gyakoroljuk tovább. A példa 
meghallgatása és elolvasása után megkeressük a két kép valamelyikén a leírt 
személyt. 

Hanganyag      8   első leírás

•	Hasonlóképpen próbáljuk megtalálni a többi szereplőt is.

Hanganyag      8   végig  

Differenciálás: Dolgozzuk fel a szöveget differenciált feladatlapok segítségével!
1. szöveg kiegészítése hallás után, megadott szavakkal (Resources 6A) 
2. szöveg kiegészítése hallás után, bővebb szókincsből válogatva (Resources 6B)
3. szöveg kiegészítése, majd ellenőrzés a hanganyag segítségével (Resources 6C)  

Záró feladat PÁRMUNKA A diákok párokban gyakorolják a szókincset. Felváltva írják 
le a két fénykép szereplőit, s próbálják beazonosítani a leírt személyeket:

Student 1: She is a woman with short dark hair. 
Student 2: l
Student 2: He is an elderly man with a moustache.
Student 1: d

Differenciálás: Bonyolultabb leírás is adható, párbeszéd formájában:

Student 1: She is a woman with short black hair. 
Student 2: Is she sitting next to a girl wearing light blue earrings?
Student 1: Yes, she is.  
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Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: fogalmazás írása, a bemutatkozás témakörének kiegészítése (mf. 14. oldal 3. 
feladat kérdései alapján)

Megjegyzés: Mindez beilleszthető a második témába is (Exam topic: Family, daily routine, 
habits).

UNIT 1 – GENERATIONS
13. óra

Az óra célja •	Személyleírás szókincsének bővítése és gyakorlása 
•	Szókincsbővítés: családtagok
•	Információcsere, vélemény kifejezése

Eszközök Munkafüzet + CD, Crossword puzzle: Family members (Resources 7), 9 arckép 
(újságkivágás, nyomtatott kép)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Írjuk le diákjainkat! Aki magára ismer, leülhet.

You are a girl with long curly hair.
You are children wearing glasses.
You are a boy in a dark blue T-shirt. Etc.

Variáció: A leírások sorát az a diák folytatja, aki éppen leült.

GUESS WHO? Munkafüzet 15. oldal

• 4. feladat Gyakoroljuk tovább a személyleírást! Feladat a hallottak alapján megtalálni 
és beszámozni a megfelelő rajzokat. 

Hanganyag      6

•	Második meghallgatás alkalmával a diákok lejegyzik az adott képekre vonatkozó 
kulcsszavakat. 

• PÁRMUNKA A párok kitalálós játékot játszanak eldöntendő kérdések alapján, a 
lejegyzett szókincs felhasználásával.

Student 1: Has the person got spiky hair?
Student 2: No.
Student 1: Has the person got dark hair?
Student 2: Yes. Etc. 

A FAMILY PHOTO Munkafüzet 16. oldal 

• Ráhangoló feladat A diákok egyéni munkával megoldják, majd párokban ellenőrzik a 
családtagokról szóló keresztrejtvényt (Resources 7). 

• 6. feladat Adjunk időt a szöveg kiegészítésére a kép és korábbi ismereteik alapján!  
Majd hallgassuk meg a hanganyagot, amelynek segítségével ellenőrizhetik 
munkájukat, illetve beírhatják a még hiányzó szavakat.

Hanganyag      7

Záró feladat CSOPORTMUNKA Két csoportban NOUGHTS AND CROSSES játékot 
játszunk a már ismert szabályok szerint. Elhelyezzük a 9 arcképet a táblán egy 3 × 3-as 
táblázatban. A táblázat egyes mezőit úgy szerezhetik meg a csapatok, ha az adott képen 
látható személyről 3 mondatos személyleírást adnak. Az nyer, aki előbb gyűjt össze  
3 mezőt vízszintesen, függőlegesen vagy átlós irányban. A játékhoz felhasználhatunk 
újságképeket, fotókat, más műveltségterületen megismert híres emberek képeit vagy a 
tankönyv és a munkafüzet illusztrációit kinagyítva.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 15. oldal 5. feladat: a leírás elolvasása után, annak mintájára részletes személyleírás 
készítése a 4. feladat egyik választott arcáról
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UNIT 1 – GENERATIONS
14. óra

Az óra célja •	Vélemény kifejezése, összehasonlítás
•	Kreatív írás: rövid fogalmazás a generációk közötti különbségekről
•	Csoport- és pármunkában való aktív részvétel

Eszközök Munkafüzet, tankönyv

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként az otthon elkészített 
személyleírásokkal játszunk. A csoportok párhuzamosan dolgoznak. A tagok egyenként 
felolvassák fogalmazásaikat, míg társaik beazonosítják a személyeket (mf. 15/5.).

GENERATION GAP Tankönyv 16. oldal 

• Ráhangoló feladat Személyleírást adunk a 6. feladatban szereplő két személyről,  
a korábban tanult összehasonlító szerkezeteket is használva.

• 6. feladat A feladat szövegének segítségével beszélgetünk a generációk közti 
kommunikációról. Beszéljük meg a szöveg kulcsszavainak jelentését!

•	A diákok kiválasztják egy másik generációt képviselő családtagjukat, majd kitöltik az 
alábbi táblázatot:

My ________________ Me

Fashion

Music

Communication

•	Ezt követően rövid fogalmazást írnak a beírt adatok alapján, amelyekre egyéni 
visszacsatolást adunk. 

Megoldás (ötlet):

My Granny Me

Fashion jeans, blouses, pullovers jeans, blouses, pullovers

Music pop music (the Beatles) rock music

Communication Internet, cell phone, letters Internet, smartphone

My granny likes wearing jeans and blouses or pullovers just like me. She likes listening  
to pop music. Her favourite band is the Beatles. I don’t mind listening to their hits but  
I prefer rock. I’m dreaming of going to some concerts of my favourite band but my parents 
won’t let me go. They say I’m too young. Granny uses the Internet every day but she is 
not a Facebook user. She often sends letters to her brother. I never write letters, I’m into 
chatting. 

ROLEPLAY Tankönyv 16. oldal

• 8. feladat PÁRMUNKA Ráhangolásként gyűjtsünk össze néhány olyan helyzetet, 
amelyben a szülők és a gyerekek nem mindig értenek egyet, így szükség lenne 
beszélgetésre, megoldások keresésére.

The child listens to music too loudly. The parent can’t concentrate on his / her work.
The child wants to go to the cinema. Dad needs help around the house.
The child wants to go to a friend’s for a party. Mum and dad worry about his / her coming 
home too late.
The child wants to visit a friend. Mum and dad want him / her to stay at home and study 
for a test. 
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A párok kiválasztanak egy szituációt, és beszélgetnek róla. A 8. feladat példája és 
a VOCAB CHEST segítséget nyújt a kreatív megoldáshoz. Az adott idő elteltével 
hallgassuk meg néhány önként jelentkező páros beszélgetését!

Záró feladat 8. feladat EXTRA TASK Mondjuk el véleményünket a feladatban 
olvasható megállapításokról!

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: rövid fogalmazás írása a kommunikációs szokások témakörében  
(tk. 16. oldal 7. feladat kérdései alapján) – ez a téma a 2. fejezetben kerül kiegészítésre
Divatképek gyűjtése
Szorgalmi: tk. 16. oldal 8. feladat – új párbeszéd írása egy problémahelyzet 
megoldásáról

UNIT 1 – GENERATIONS
15. óra

Az óra célja •	Személyleírás kibővítése: ruházat
•	Melléknevekkel bővített kifejezések használata

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, a gyerekek által gyűjtött képek, Word cards and pictures 
about clothes (Resources 8)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Ha a diákok gyűjtöttek divatképeket, elhelyezzük azokat a táblán, 
és beszélgetést kezdeményezünk azokról. Térjünk ki a ruhadarabok szókincsének 
felelevenítésére is! Ha nem hoztak elég képet, a ruhadarab-nevekkel bingózunk a már 
ismert szabályok szerint. Ezzel egyben bevezetjük az óra témáját. 

CHANGING FASHION Tankönyv 17. oldal

• 9. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítjük a diákok szókincsét. Második 
meghallgatás alkalmával ismétlik és memorizálják a kifejezéseket.

Hanganyag      9

• 10. feladat A táblázatban szereplő melléknevek felhasználásával és a példa 
segítségével teljes leírást adhatunk a 9. feladat rajzain szereplő fiatalokról. A divatra  
és stílusra utaló melléknevekkel véleményt is alkothatunk az adott öltözékekről. 

Variáció: Fontos figyelembe venni a diákok egyéni igényeit, s annak megfelelően 
megválasztani a munkaformát. A szókincset nehezebben elsajátító vagy kevésbé 
kommunikatív diákok számára szókártyák és képek formájában adunk segítséget 
(Resources 8).

•	Gyakoroljuk a szókincset az alábbi szavak párba állításával:
straight-, short-, low-, knee-, polo- / -necked, -sleeved, -length, -legged, -heeled

Megoldás: straight-legged, short-sleeved, low-heeled, knee-length, polo-necked

• PÁRMUNKA Megszámozzuk az óra elején használt, a táblára elhelyezett 
divatképeket. A diákok felváltva igaz / hamis mondatokat alkotnak róluk, s 
megoldják egymás feladványait. 

Variáció: Ha célunk az írásbeli készségek fejlesztése, és időnk is engedi, a párok a 
füzetükben dolgoznak. A rendelkezésre álló idő leteltével 2–2 pár füzetet cserél. 
Megkeresik a téves információt, és javítják azt a képeknek megfelelően.

WHAT ARE THEY WEARING? Munkafüzet 17. oldal

• 8. feladat A diákok előre meghatározott ideig körben járnak, és megfigyelik egymás 
ruházatát. Majd leülve 2–3 társukról leírást készítenek. Munkájukat köztük sétálva 
segítjük. 

Záró feladat Meghallgatunk néhány leírást, megdicsérjük a pontos leírást adó diákokat.  
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Javasolt 
házi feladat

Mf. 16. oldal 7. feladat: a keresztrejtvény kitöltése, szavak, kifejezések memorizálása
Mf. 20. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása

UNIT 1 – GENERATIONS
16. óra

Az óra célja •	Múltbeli szokások: used to bevezetése
•	Együttműködés csoportokban
•	Szövegértés: olvasott és hallott szövegből fontos információ kiemelése

Eszközök Tankönyv + CD, szókártyák a csoportbontáshoz (1880s, 1920s, 1960s), különböző korok 
öltözködését ábrázoló képek: 

1880s (http://www.victorianweb.org/art/costume/80s/8.html);

1920s (http://en.wikipedia.org/wiki/1920s_in_Western_fashion); 

1960s (http://www.pinterest.com/pin/91057223689731359/)

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA A házi feladat ellenőrzése után szóteniszt 
játszunk. Két csoportra bontjuk az osztályt. Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, 
divattal kapcsolatos szót tud mondani. A játék során a két csapat tagjainak felváltva 
kell szavakat és kifejezéseket mondaniuk (ruhadarabok, divattal és ruhadarabokkal 
kapcsolatos melléknevek). A táblán vonalakkal jelezzük a gyűjtött pontokat. Ha egy 
csapat ismétel, nem kap pontot. A játék akkor ér véget, ha „elfogynak” a szavak. 

THEN AND NOW Tankönyv 18. oldal

• Ráhangoló feladat CSOPORTMUNKA A szövegfeldolgozást különböző korok 
öltözködését ábrázoló képek leírásával készítjük elő. 

•	A diákokat három vegyes csoportba osztjuk a következő szókártyák segítségével: 
1880s, 1920s, 1960s. A csoportok a kártyájuknak megfelelő képről a megadott idő alatt 
szóbankot készítenek (ruhadarabok megnevezése, jelzős szerkezetek). 
Második lépésben a szóbankot és a képeket kicserélik egymás közt, s felkészülnek a 
kép szóbeli leírására. 
A képek bemutatása során elhelyezzük azokat a táblán a Then and now cím alá. 

•	Vezessük be a used to szerkezet használatát:

Women in the 18th century used to wear beautiful long skirts. They didn’t use to wear 
trousers.
Now they wear much shorter skirts and skinny jeans. Etc.

• 11. feladat Ismerkedjünk meg a szöveg tartalmával, majd válaszoljunk a tankönyv 
kérdéseire! Beszéljük meg, miben változott meg Kate élete férjhez menetelét követően. 
A diákok válaszolhatnak a megfelelő mondatok felolvasásával is. 

Hanganyag     10

GUESSING GAME Tankönyv 18. oldal

• 12. feladat CSOPORTMUNKA Tekintsük át a VOCAB CHEST szókincsét, majd 
gyakoroljunk a példa szerint. Először frontálisan vezessük be a tevékenységet! 

Gergő:   When Tomi was little, he used to be afraid of water, I think.  
But now he likes swimming very much.

Tomi:  Yes, that’s right.
Dorka:   I guess Linda used to wear flat shoes when she was 10 years old.  

Now she prefers low-heeled shoes.
Linda:  No. I didn’t use to wear flat shoes when I was 10 years old. 
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Ha a diákok már magabiztosan használják az új nyelvi szerkezetet, áttérhetünk 
a csoportmunkára. A csoport tagjai felváltva állítanak valamit társaikról, akik 
jóváhagyják vagy cáfolják az állításokat. A tevékenység végén meghallgatunk néhány 
állítást és arra adott reagálást.

Megjegyzés: magyarázat és gyakorlás: Minisecrets of English tankönyv 80. oldal

OBJECTS FROM THE PAST Munkafüzet 17. oldal

Záró feladat 9. feladat A hanganyag alapján kiválogatjuk Dorka nagymamájának 
tárgyait. 
Második meghallgatás során arra összpontosítunk, hogyan használja a beszélő a 
feladatban megadott kulcsszavakat. Majd a példa alapján a diákok is mondatokat 
alkotnak. 

Hanganyag      8

Javasolt 
házi feladat

Mf. 17. oldal 9. feladat írásbeli megoldása
Tanult szavak áttekintése, memorizálása

UNIT 1 – GENERATIONS
17. óra

Az óra célja •	Múltbeli szokások: used to gyakorlása (állító, kérdő és tagadó mondatok)
•	A used to és a Present Simple használatának összevetése példákon keresztül

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, Sentence building: Used to AB (Resources 9), Questions: My daily 
routine and habits (Resources 10)

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Képesség szerinti csoportokat alakítunk, majd 
átadjuk a csoportoknak a szókészletet (Resources 9). A résztvevők feladata múltbeli 
szokásokról szóló mondatok formálása (mf. 17. oldal 9. feladat – egyben a házi feladat 
ellenőrzése). 

WHAT DID THEY USE TO DO? Munkafüzet 18. oldal

• 10. feladat PÁRMUNKA A táblázat kifejezéseinek felhasználásával a párok a szereplő 
gyerekek múltbeli szokásairól beszélgetnek. 

Oli used to be an early bird when he was a child 
but as a teenager, he likes getting up late. Etc.

A megadott idő elteltével írásban is rögzítjük a mondatokat.

• 11. feladat A példák alapján, a VOCAB CHEST szókincsének felhasználásával a 
diákok önállóan írnak családtagjaikról és saját magukról. 

•	A megoldást egy-egy mondat meghallgatásával, frontálisan ellenőrizzük. Néhány 
példát felírunk a táblára, így rögzítve a formai tudnivalókat: 

Grandpa didn’t use to wear glasses.      
→ Now he wears them all the time.

He used to like hiking in the countryside.  
→ Now he prefers staying at home. 

FIND SOMEBODY WHO… Munkafüzet 18. oldal

• 12. feladat CSOPORTMUNKA A diákok két csoportot alkotnak: az egyik csoport 
a múltbeli szokásokat fogja feltérképezni, míg a másik a jelenre vonatkozó szokásos 
cselekvéseket.

1. csoport: a résztvevők az első szerepkártya leírása szerint dolgoznak. Minden tag  
– egymással előre egyeztetve – választ egy cselekvést, és ír egy kérdést: 

e.g. Did you use to go skating when you were 9 years old?
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2. csoport: a résztvevők a második szerepkártya leírása szerint dolgoznak. Minden tag 
– egymással előre egyeztetve – választ egy cselekvést, és ír egy kérdést:

e.g. Do you go skating in winter?

Mikor mindenki elkészült, a diákok körbejárnak a teremben, és igyekeznek az adott 
idő alatt minél több társuknak feltenni kérdésüket. A válaszokat lejegyzik a füzetükbe. 
A tevékenység végén megosztják egymással a szerzett információt:

In our group, two students used to go skating when they were 9 years old.
In our group, everybody goes skating in winter. Etc.

Variáció haladó csoportokban: miután meghallgattuk a két csoport beszámolóját, a 
megszerzett információt összetett mondatokba foglaljuk:

In our group, only two students used to go skating when they were 9. 
Now everybody goes skating / does this winter sport. Etc.

WORK IT OUT Munkafüzet 19. oldal

Záró feladat 13. feladat Az előző feladatok áttekintésével ismételjük át a fejezetben 
tanult új nyelvi szerkezetet, és olvassuk el újra a magyarázatot a tankönyv Minisecrets of 
English részében.

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: fogalmazás írása a napirend és szokások témakörében (Kérdések és 
mintaválaszok: Resources 10)

UNIT 1 – GENERATIONS
18. óra

Az óra célja •	Élet a múltban és a jelenben: Kanada őslakosai 
•	Olvasáskészség: lényeges információ kiszűrése 
•	Szavak jelentésének feltárása szómagyarázat alapján (egynyelvű szótár használata)

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, szótárak minden párnak, két egymástól eltérő 
színű vagy méretű dobókocka, (internet-hozzáférés)

Az óra 
menete

Bevezető feladat A Hangman játék variációjának segítségével a diákok kitalálhatják az 
olvasmány címét: PEOPLE OF CANADA.
Annyi üres vonalat húzunk a táblán, ahány betűből áll a megfejtés. A szóközöket 
jelölhetjük csillaggal. Alá rajzolunk egy 12 fokból álló lépcsőt, aljára egy emberkét, 
tetejéhez egy repülőgépet. A diákok felváltva kérik az ABC betűit. Ha szerepel 
a kifejezésben a kért betű, beírjuk azt / azokat, és egy fokkal feljebb rajzoljuk az 
emberkét. Ha nem, sajnos nem léphetünk feljebb. A játék addig folytatódik, míg ki nem 
találták a szavakat. Remélhetőleg el is érjük a gépet, és elrepülhetünk Kanadába. 

CULTURE – PEOPLE OF CANADA – PAST AND PRESENT Tankönyv 19. oldal

• 14. feladat A hanganyag és a szöveg segítségével időutazást tehetünk az írott 
történelem előtti időkbe, s bepillantást nyerhetünk egy több ezer évvel ezelőtt élt 
közösség mindennapjaiba, és olvashatunk e népcsoport mai életéről.

Hanganyag     11

• Differenciált munkáltatás: PÁRMUNKA A párok az olvasmány szókincsén dolgoznak. 
Feladatuk a következő szavak megtalálása a szövegben a meghatározások és a 
megadott betűk és betűszám segítségével: 
spread out, melt, igloo, caribou, caribou hide, semi-nomadic, whale, maintain traditions, 
mother tongue, sibling
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Segítségül biztosítsunk szótárt minden pár számára. 
sp _ ea _ out – be present in many parts of a large area
m _ _ _  – become liquid
_ gl _ _ – a building made from snow and ice
c _ ri _ _ _ – a large brown animal with antlers that lives in northern North America 
(reindeer)
h _ _ e – the skin of an animal
s _ _ i – half  
no _ _ _ ic – moving from place to place rather than staying in one place
wh _ _ _ – a very large sea mammal
_ ain _ ain – make something stay the same; keep
mother t _ _ _ _ e  –  the main language that you learn as a child
s _ _ li _ _ s – brothers and sisters

(Macmillan English Dictionary 2007)

Differenciálás: A feladat nehezíthető vagy könnyíthető a megadott betűszám 
változtatásával. 

•	Internet-hozzáférés esetén keressünk bővebb információt az alábbi honlapon:  
http://www.bigorrin.org/haida_kids.htm

SOUND CHEST Munkafüzet 19. oldal

Záró feladat 14. feladat A hanganyag segítségével csiszoljuk kiejtésünket.

Hanganyag      9

Javasolt 
házi feladat

Mf. 20. oldal 17. feladat: a szövegben szereplő szavak megkeresése és magyar 
jelentésük beírása
Mf. 20. oldal 18. és 19. feladat: saját mondatok és kérdések írása

UNIT 1 – GENERATIONS
19–20. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során
•	Tanulásmódszertan: szókincs memorizálása

Eszközök Hobby cards (Resources 11), Sentence building: Interests (Resources 12), Task sheet: Used to 
(Resources 13), tankönyv, munkafüzet

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: család, 
generációk és családtagok, ruházkodás, divat (melléknevek).

LEARNING TO LEARN: GROUPING AND LABELLING Munkafüzet 19. oldal

Szókincs ismétlése A szókincs memorizálására két módot próbálunk ki.

1. Az első lista szókincsének memorizálására 3 percet adunk, majd leíratjuk a diákokkal, 
amire emlékeznek.

2. A második lista szavai tematikusan rendezettek. Ennek megjegyzésére is 3 percet 
adunk, majd leíratjuk ezt a listát is.

Megbeszéljük, melyik szócsoport megjegyzése okozott több gondot. Majd visszatérünk 
az első listára. Megkérjük a diákokat, hogy előbb tematikusan rendezzék a szavakat 
csoportokba, majd próbálják újra memorizálni azokat. Remélhetőleg így könnyebben 
megy. Beszéljük meg a feladat hasznos tippjeit is! 

A lecke szókincsének gyakorlására a diákok készíthetnek újabb listákat, amelyeket 
elhelyezhetünk a teremben, hogy azok mások számára is elérhetők legyenek.  
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Beszédszándékok ismétlése PÁRMUNKA Párokban dolgozunk tovább. A pár mindkét 
tagja kap egy-egy hobbikártyát (Resources 11). Egymásét nem láthatják. Cél, hogy 
kérdések segítségével minél többet megtudjanak egymásról. Az adott idő elteltével a 
párok tagjai bemutatják egymást egy másik párosnak. Ellenőrzésként megtekintik a 
kártyákat.

További gyakorlási lehetőséget nyújt a fél mondatok összeillesztésére készült feladat 
(Resources 12).

Nyelvi szerkezetek ismétlése Feladatlappal dolgozunk tovább. Először a mondatokat 
kell kiegészíteni, majd a táblázat alapján írni a gyerekekről. Aki hamarabb végez, 
magáról is fogalmazhat. (Resources 13).

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 21. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorát, majd az ellenőrzést 
követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak tudását.

Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több helyes kérdés írása a 
tankönyv 19. oldalán található szóbuborékok mondataira.

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 19–20. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre 
adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 20. oldala, a Feladatlapok 
megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv 
projektötletének segítségével (20. oldal 13. feladat). 

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
Motto: The sun never sets without fresh news. (Xhosa proverb)

Exam topic: Media and communication
21–22. óra

Az órák célja •	Információ közvetítése: beszélgetés a médiáról
•	Együttműködés párokban, csoportokban

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Media survey (Resources 14)

Az órák 
menete

Bevezető feladat A diákok közösen szavakat gyűjtenek az információszerzés forrásairól.
Variáció: Megadjuk a szavak összekevert betűsorát: 
vitisoneel, diaro, tenterin, pewsnareps, gaszenima, slenewtters 
Megoldás: television, radio, Internet, newspapers, magazines, newsletters 

WHAT IS MEDIA? Tankönyv 20. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben diákjaink a könyvükben követik a 
hallottakat. 

Hanganyag     12

•	Második alkalommal a diákok két csoportba rendezik a kis képeket. Majd beszélgetést 
kezdeményezünk arról, ki milyen gyakran használja az említett médiumokat. 

MEDIA SURVEY Tankönyv 20. oldal

• 2. feladat Bevezetésként megkeressük az alábbi meghatározásoknak megfelelő 
szavakat a feladat szövegében:
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○ a film or TV programme about real people and events – a documentary 
○  a TV or radio programme in which famous people talk about their life and work –  

a chat show
○ a competition in which singers, dancers etc. show their ability – a talent show
○ a famous person, especially in entertainment and sport – a celebrity 
○ a performance that people enjoy – entertainment 
○ something that you get and you don’t have to pay for – a freebie   
○ to continue to write or speak to someone – to keep in touch with 
○ someone you know a little, who is not a close friend – an acquaintance   

(Macmillan English Dictionary 2007)

• PÁRMUNKA A diákok egyénileg felelnek a kérdésekre. Majd mindenki keres 
magának egy társat, akivel megosztja válaszait. Ha az idő engedi, adjunk lehetőséget  
a válaszok körének kibővítésére! 

TRUE OR FALSE? Munkafüzet 22. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk, amint Oli családja tévézési, rádiózási és olvasási szokásairól 
mesél. A diákok feladata az igaz információ kiszűrése. 

Hanganyag     10

•	Második meghallgatás során/után kijavítják a téves állításokat.

• 2. feladat A szöveg átolvasásával mindenki önállóan ellenőrizheti az 1. feladat 
megoldását.

• 3. feladat PÁRMUNKA A grafikon alapján és a VOCAB CHEST segítségével 
mondatokat írunk. 

Megjegyzés: Ez a feladat nyelvileg előkészíti a következő lépés projekttevékenységét. 

CLASS POSTER Tankönyv 20. oldal

• 3. feladat CSOPORTMUNKA A továbbiakban 5–6 fős vegyes csoportokban 
dolgozunk. A csoportok tagjai kölcsönösen mesélnek egymásnak tévézési, rádiózási, 
olvasási stb. szokásaikról. Majd az elmondottakat egy illusztrált poszteren jelenítik 
meg.
Segítségül használhatják a tankönyv 20. oldal 2. feladatának kibővített változatát 
(Media survey Resources 14), valamint a munkafüzet 23. oldal 4. feladatát.

Záró feladat Egy vagy több önként jelentkező csoport bemutatja munkáját. 

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: rövid fogalmazás írása a médiahasználattal kapcsolatos szokások 
témakörében (tk. 20. oldal 2. feladat kérdései és a mf. 22. oldal 2. feladat szövege 
alapján)

Megjegyzés: Ezekkel a gondolatokkal előző témánk is kiegészíthető. (Exam topic: Family, 
daily routine, habits)

Mindenki hozzon egy helyi napilapot, vagy hozza el kedvenc magazinját a következő 
órára!

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
23. óra 

Az óra célja •	Újságok, folyóiratok: szókincsbővítés
•	Szókincs gyakorlása meghatározások alapján

Eszközök Tankönyv + CD, napilapok és magazinok – lehetőség szerint angol nyelvű kiadásban, 
Task sheet: Sections in a magazine (Resources 15)
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Az óra 
menete

Bevezető feladat Megmutatunk néhány újságot és magazint a diákoknak, akik a 
címlapok alapján próbálnak válaszolni a következő kérdésekre:

What is the title of the paper?
Is it a daily paper?
Who is it for?
What can we read about in its articles? 

NEWSPAPERS AND MAGAZINES Tankönyv 21. oldal

• 4. feladat Ismerkedjünk meg az új szókinccsel! Meghallgatjuk a szavakat, közben a 
képek segítségével azonosítjuk azok jelentését. 

Hanganyag     13

•	Újabb meghallgatás során a diákok kórusban megismétlik a szavakat.

• PÁRMUNKA Kiegészítő gyakorlásként mindenki előveszi a magával hozott 
sajtóterméket. Párokban megkeresik a 4. feladatban említett részeket, majd 
beszámolnak arról, amit találtak. 

•	Az 5. feladatban az újság részeit nevezzük meg a hallott meghatározások alapján. 

Hanganyag     14

Differenciálás: A feldolgozást segíthetjük feladatlappal (Resources 15), amely  
a hanganyag teljes szövegét tartalmazza. A diákok feladata a meghatározásoknak 
megfelelő szavak beírása. 

Záró feladat 6. feladat Kapcsoljuk össze a tanult szókincset cselekvésekkel! 
Előkészítésként adjunk meg két szócsoportot, amelyekből a diákok válogathatnak:

Verbs Nouns

look at
read
do

find
skim through

laugh at
focus on

the front page
the weather forecast
the crossword puzzle

the small ads
the cartoons

the sport section
the horoscope
the TV guide

the radio guide
the readers’ page

Ezt követően játsszunk a példa alapján! A diákok felváltva bővítik a cselekvések sorát:

Yesterday morning, I looked at the front page of our local paper.
Yesterday morning, I looked at the front page and read the weather forecast in 
our local paper. Etc.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 23. oldal 5. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Mf. 23. oldal 6. feladat: a megfelelő párok megtalálása, kifejezések mondatba foglalása

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
24. óra

Az óra célja •	Gyakorlás: az újság részei
•	Beszélgetés múltban történt eseményekről, események sorrendjének követése
•	Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, Memory cards: Experience for life (Resources 16)



A TANANYAG óRáKRA BONTOTT FELDOLGOZáSI jAVASLATA • 33 

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A keresztrejtvény kitöltésének ellenőrzését 
összekapcsoljuk az előző óra záró tevékenységével (tk. 21. oldal 6. feladat). Ezúttal 
párokban játszunk a keresztrejtvény szavait és a munkafüzet 23. oldal 6. feladatának 
szókincsét felhasználva. Ezzel az újságolvasás témakörét kiterjesztjük az elektronikus 
médiára. 

Yesterday morning, I skimmed through the small ads in our local paper.
Yesterday morning, I skimmed through the small ads in our local paper, and listened to 
a radio interview. Etc.

EXPERIENCE FOR LIFE Tankönyv 22. oldal

• 7. feladat Egy újságcikket dolgozunk fel. Bevezetésként meghallgatjuk a cikk első 
bekezdését, és megválaszoljuk az alábbi kérdéseket:

Who was Jacques Cousteau?
When and where was he born?
Where did he spend most of his holidays?

•	A továbbiakban célunk a szöveg globális megértése. A diákok elolvassák a cikket, és 
sorba rendezik annak bekezdéseit. 

•	Meghallgatjuk a felvételt, így mindenki önállóan ellenőrzi munkáját.

Hanganyag     15

Megoldás: 2, 5, 6, 1, 4, 3

• CSOPORTMUNKA A szókincs feldolgozására és gyakorlására memóriajátékot 
játszunk két csoportban. A kártyákat (Resources 16) nagyítjuk, kivágjuk. A mondatok 
hátoldalára betűket, a szavakéra számokat írunk. Két oszlopban elhelyezzük azokat 
a táblán. A csoportok tagjai felváltva kérnek egy-egy betűt és számot. A kártyákat 
egyszerre fordítjuk, a diákok pedig eldöntik, összeillő lapokat találtak-e. Az összeillő 
lapokat hangosan fel is olvassák. A nyertes az a csapat, amelyik több párt gyűjt össze. 
Végül a mondatok sorba rendezésével összefoglaljuk a történetet. 

BACK IN TIME Tankönyv 22. oldal 

• 8. feladat A szerepjáték során sajtótájékoztatót szimulálunk. A szerepkártyák szerint 
ki-ki egyénre szabott feladatot választhat magának.

1.  Egy szóban jól teljesítő, egyedül szívesen dolgozó, beszédes diák vállalja a 
tengerkutató Cousteau szerepét. A felkészülési idő alatt alaposan átolvassa, meg is 
hallgathatja a cikket, így készülve a kérdések megválaszolására.

2.  Csoportban szívesen dolgozó diákok újságírókat alakítanak. A felkészülési idő alatt 
közösen kérdéseket írnak.

3.  Az írásban szívesebben dolgozó diákok is újságírók lesznek. Ők a beszélgetést 
figyelve jegyzetelnek majd, s jegyzeteik alapján új cikket írnak a kutatóról.  
Ők a felkészülési idő alatt a szókincset tanulmányozzák, hogy könnyebb legyen 
számukra a jegyzetelés.

A szerepek kiosztása és a felkészülés után kezdődhet a sajtótájékoztató.

Záró feladat A tevékenységet közösen értékeljük.                                                         

Javasolt 
házi feladat

A szerepjáték során más-más szerepet játszók más-más feladatot kapnak (10–12 mondat)
1. Egyes szám első személyben leírja a történetet, mint egy visszaemlékezést. 
2. Igaz / hamis feladatot készítenek.
3. Jegyzeteik alapján megírják a cikket.
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UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
25. óra

Az óra célja •	Információszerzés és annak átadása csoportokban és párokban
•	Szövegértés és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése
•	A hallás utáni szövegértés és az íráskészség fejlesztése

Eszközök Munkafüzet (+ CD), szótárak, Reading task: Experience for life (Resources 17 AB)
szókártyák csoportok alakításához (Orlando, Paula) 

Az óra 
menete

OPCIÓ szövegértés és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére:

Bevezető feladat A tankönyv 22. oldal 7. feladatának kifejezéseivel játszunk.  
A szókincs értelmezése után a diákok beírják az kifejezéseket egy 4 × 3-as táblázat 
mezőibe, tetszőleges sorrendben. Majd felolvassuk azokat szintén tetszőleges 
sorrendben, közben a gyerekek pipálják az elhangzottakat. Az a nyertes, aki először tud 
kipipálni egy teljes vízszintes sort.

be a well-known  
box-office name

win the London 
marathon three times

win a  
scholarship

be successful  
in acting and art

take  
up running

be  
dyslexic

be against the use  
of drugs in sport

suffer from  
asthma

study drama, 
photography  
and sculpture

be a successful  
female athlete

receive  
an award

join  
an athletics club

EXPERIENCE FOR LIFE Munkafüzet 24. oldal

• 7. feladat CSOPORTMUNKA A diákokat a két híres ember nevével (pl. szókártyák 
húzásával) két csoportra (A és B) osztjuk. Feladatuk a kapott cikk elolvasása, 
megbeszélése. A szókincs további értelmezéséhez használhatnak szótárt. A szöveg 
feldolgozása során hasznos lehet a 17. számú feladatlap (Resources 17 AB).

• PÁRMUNKA A diákok AB  párokba szerveződnek. A kitöltött feladatlap és 
emlékezetük segítségével megosztják egymással a szerzett információt. 

•	A 8. feladat CSOPORTMUNKA Ismét az eredeti AB csoportokban dolgozunk.  
A diákok kérdéseket írnak az eredetileg kapott szöveggel kapcsolatban. 

•	Kérdéseiket felteszik egymásnak, ezzel ellenőrizve memóriájukat és figyelmüket.  
A kérdésekre a csoporttársak egymást segítve válaszolhatnak.
Variáció: A kérdéseket egy-egy kis lapra írják a diákok. A lapokat kicserélik egymás 
közt. A válaszadásra szánt idő elteltével mindkét csoport felolvassa a válaszokat.

•	Végezetül elolvassuk (felolvassuk) mindkét szöveget.

OPCIÓ a hallás utáni szövegértés és az íráskészség fejlesztésére:

CELEBRITIES Munkafüzet 25. oldal

Bevezető feladat 9. feladat Tanulmányozzuk a két táblázatot, majd a hanganyag 
segítségével eldöntjük, mikor melyik hírességről hallunk információt.

Hanganyag     11

• A munkafüzet 25. oldal 10. feladatának előkészítéseként a hanganyagban (Track 12) 
elhangzó kifejezésekkel játszunk. 
A szókincs értelmezése után a diákok beírják az kifejezéseket egy 4 × 3-as táblázat 
mezőibe, tetszőleges sorrendben. Majd felolvassuk azokat szintén tetszőleges 
sorrendben, közben a gyerekek pipálják az elhangzottakat. Az a nyertes, aki először 
tud kipipálni egy teljes vízszintes sort.
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support charity 
events

attend schools  
for boys

like surfing  
and ice hockey

act on stage  
and in several films

appear  
in commercials

be into  
cricket

devote all his time  
to acting

play  
the bass guitar

write poems  
and short stories

receive  
a movie award

be fond  
of ballroom dancing

be a fan  
of punk rock music

• 10. feladat Ez a feladat mindkét színészről bővebb információt nyújt. Mindenki 
kiválaszthatja, kiről szeretne cikket írni. A CD hallgatása közben jegyzeteket 
készítenek a választott személyről, majd elkezdik a cikk írását. Munkájukhoz 
segítséget ad a 7. és a 9. feladat. Cikkükhöz kereshetnek illusztrációkat az internetről.

Hanganyag     12

Záró feladat Rövid beszélgetés során a diákok véleményt mondanak arról, melyik 
híresség pályafutása tekinthető példaképnek, és miért.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 28. oldal 18. feladat: a tanult szavak jelentésének beírása, memorizálás
Cikkek befejezése

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
26. óra

Az óra célja •	Használati utasítások szókincse
•	Utasítások, kérések közvetítése (Reported instructions)

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra 
menete

Bevezető feladat Beszélgetést kezdeményezünk arról, ki mire használja a telefonját. 
Készíthetünk szóhálót is:

call, listen to music, send messages, take photos,
use the calculator, use the alarm clock, etc.

ON SCREEN – TABLET USER GUIDE Tankönyv 23. oldal
• 9. feladat Bővítsük a szókincset a hanganyag segítségével! Meghallgatjuk a szavakat, 

közben a képek segítségével követjük a jelentést.

Hanganyag     16  

•	Újabb meghallgatás során kórusban ismételjük a kifejezéseket, feltárjuk jelentésüket.
• 10. feladat A szókincset a használati utasítás segítségével mondatokba foglalva tovább 

gyakorolhatjuk, kiegészíthetjük.

GIVING INSTRUCTIONS Tankönyv 23. oldal
• 11. feladat A feladat azt mutatja be, hogy hogyan közvetítünk utasításokat. Először 

összevetjük a példamondatokat:
Show me the menu. → Julia is asking me to show her the menu.
Don’t zoom so fast. → She is asking me not to zoom so fast.

Majd a megállapított szabályoknak megfelelően átfogalmazzuk Julia többi kérését.

CLASSROOM LANGUAGE Munkafüzet 25. oldal
• 11. feladat A jól ismert tanórai utasításokkal írásban is gyakoroljuk az új szerkezetet.
• CSOPORTMUNKA A diákok öt csoportban utasításokat írnak az alábbi szituációkra:

Preparation for a birthday party Decorating the house for Christmas
Packing for a seaside holiday Looking after your pet
Spring cleaning 

cell phones
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•	A megadott idő elteltével a csoportok kicserélik lapjaikat, és a 11. feladathoz 
hasonlóan átfogalmazzák az utasításokat. 

•	A tevékenységet közösen fejezzük be, a mondatok felolvasásával. Közben 
meggyőződhetünk arról, értik-e a diákok az új szerkezetet.

Megjegyzés: Beszéljük meg, miért használt a tankönyv 11. feladata folyamatos jelen 
időt, a munkafüzet 11. feladata pedig egyszerű jelen időt.
A szerkezet magyarázata és további gyakorlása: tankönyv Minisecrets of English  
81. oldal.

Záró feladat Válasszunk egyet a munkafüzet 25. oldal 11. feladatának utasításaiból,  
de ne áruljuk el, melyiket. A diákok kérdések segítségével megpróbálják azt kitalálni.

Dorka: Are you asking us to listen carefully?
Teacher: No.
Marci: Are you asking us to open our books? 
Teacher: Yes, please open your books.

A következő körben a tanár szerepét egy diák veszi át. 

Variáció: PÁRMUNKA Ha van elég időnk, a diákok párokban is játszhatnak.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 25. oldal 12. feladat: az eredeti utasítások leírása
Mf. 28. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
27. óra

Az óra célja •	Utasítások, kérések közvetítésének gyakorlása
•	Autentikus jelzések, hirdetések értelmezése 

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD

Az óra 
menete

RULES FOR PEDESTRIANS Munkafüzet 26. oldal 

Bevezető feladat Összegyűjtjük azokat az igéket, amelyeket gyakran használjunk 
utasítások, kérések közvetítésekor. Tehetjük ezt játékos formában is, pl. az alábbi  
szórejtvény megfejtésével (Letter shark / Hangman):

t _ _ _, ad _ _ _ _, a _ _, w _ _ _, re _ _ _ _, pr _ _ _ _ _ _, per _ _ _ _ _

Megoldás: tell, advise, ask, warn, remind, prohibit, persuade

13. feladat A kis táblákon közlekedési szabályokat olvashatunk. Feladatunk a szabályok 
és tanácsok közvetítése. A diákok igényeit figyelembe véve válasszunk munkaformát! 

OUTDOOR MEDIA Tankönyv 24. oldal 

• 12. feladat A hanganyag segítségével azonosítjuk az egyes táblákat.
Hanganyag     17

•	A füzetben dolgozva írásban javítjuk ki a hamis információt a táblák alatti 
mondatokban. A megoldást először párokban, majd frontálisan, a hanganyag 
segítségével ellenőrizzük.
Hanganyag     17  ismét

•	Játékosan folytatjuk a gyakorlást: kiválasztunk egy szót, amelyet a diákoknak 
mihamarabb meg kell találniuk a kijavított mondatokban. Az mondhat új szót, aki 
leggyorsabban reagált.

Differenciálás lehetősége: 

1.  Ha az olvasást kell inkább gyakorolnunk, a diákok a füzetükben keresik meg az 
elhangzó szavakat tartalmazó mondatokat, és szépen hangsúlyozva felolvassák 
azokat.
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2.  A nyelvileg magabiztosabb diákok megpróbálkozhatnak a mondat felidézésével, ők 
a füzet szövegét csak ellenőrzésre, rögzítésre használják.

3. A kreatívabb tanulók önálló mondatalkotással is próbálkozhatnak.

SOUND CHEST Munkafüzet 27. oldal 

• 16. feladat Gyakoroljuk a szókapcsolatok kiejtését!

Hanganyag      14  

Megjegyzés: A feladat szókincse átvezet a következő tevékenységhez.

LEARNING TO LEARN: ONE MINUTE TO THINK Tankönyv 24. oldal

Záró feladat 13. feladat EGYÉNI, majd CSOPORTMUNKA Mindenki választ egy 
témát a táblázatból, majd egy percig szavakat gyűjt a választott témában. Az idő 
elteltével a diákok kis csoportokba szerveződnek, és egy másik témában gyűjtenek 
szavakat. Ehhez szintén egy perc áll rendelkezésükre. A végén megbeszéljük, ki melyik 
munkaformában tudott hatékonyabb munkát végezni.
Megjegyzés: A témaválasztást és a csoportok szerveződését igény esetén magunk 
alakíthatjuk.

Javasolt 
házi feladat

Szorgalmi feladat: Munkafüzet 26. oldal EXTRA TASK

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
28. óra

Az óra célja •	Utasítások, információ közvetítésének gyakorlása 
•	Az írás története: beszélő csomók
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, Sentence builder: Outdoor media (Resources 18), borítékok, 
egy- és kétnyelvű szótárak igény szerint, Gapped texts: Did you know? (Resources 19), 
dobókocka

Az óra 
menete

OUTDOOR MEDIA Munkafüzet 27. oldal

Bevezető feladat 14. feladat A munkafüzet 27. oldal 14. feladata alapján készített 
kártyákat (Resources 18) borítékba rendezve kiosztjuk a csoportoknak. 
•	A diákok adott idő alatt próbálnak minél több helyes mondatot kirakni. A megoldást a 

hanganyag segítségével ellenőrizzük.

Hanganyag     13

•	Második meghallgatás során megkeressük a kirakott mondatoknak megfelelő képeket. 

• 15. feladat Összegezzük a fejezetben megismert nyelvtani szerkezetről tanultakat  
a 11–14-es feladatok áttekintésével. (Ismét figyelmükbe ajánlhatjuk a Minisecrets of 
English oldalait – tankönyv 81. oldal).

CULTURE – THE HISTORY OF WRITING Tankönyv 25. oldal

• 14. feladat Először néma olvasás útján ismerkedünk a szöveggel, majd 
összekapcsoljuk a képeket az említett népekkel. Az ismeretlen szavakat önálló 
szótárazással kereshetik meg a diákok.

•	A hanganyag meghallgatásával még egyszer áttekintjük az információt, és 
megbeszéljük a megoldást. 

Hanganyag     18  első rész
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• PÁRMUNKA A Did you know? szöveg feldolgozása párokban történik. Az első 
lépésben könyv nélkül dolgozunk egy feladatlap segítségével (Resources 19). Az „A” 
diák lapján hiányzó információ a „B” diák szövegében szerepel, míg a nála hiányos 
részt az „A” diák ismeri. A párok tagjai egymásnak kérdéseket feltéve próbálják 
megszerezni a hiányzó információt. 

Variáció: A kérdések megszerkesztésére „A” és „B” csoportokban összeülnek a diákok. 
Csak ezt követően kezdődik a páros tevékenység.

•	A párok összevetik szövegeiket. Majd meghallgatják a CD-t.

Hanganyag     18  második rész

Záró feladat CSOPORTMUNKA A csoportok feladata a szöveg (tk. 25/14) alapján 
eldöntendő és kérdőszavas kérdéseket írni. A megadott idő eltelte után egymás 
kérdéseire csukott könyvvel kell válaszolniuk. Izgalmasabb a játék, ha dobókockával 
dobjuk ki a kérdező és a válaszadó csoportot.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 27. oldal 14. feladat: a tábláknak megfelelő szöveg leírása
Mf. 28. oldal 19. feladat: mondatalkotás

UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE?
29–30. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök Crossword puzzle: Verbs (Resources 20), Task sheet: Reported instructions and information 
(Resources 21), munkafüzet

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: 
nyomtatott, elektronikus és kültéri információszolgáltatás.

Szókincs ismétlése A diákok megoldják a keresztrejtvényt (Resources 20), ezzel a 
témához kapcsolódó igéket is gyakorolják.

Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek 
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.

Beszédszándékok ismétlése CSOPORT- és PÁRMUNKA Két csoportot alakítunk: 

A: fiúk – riporterek,
B: lányok – popsztárok.

Saját csoportjukban a riporterek kérdéseket írnak, a sztárok bemutatkoznak a 
munkafüzet 29. oldal FUNCTION táblázatának adatai alapján. Ezt követően a diákok 
párokban interjút készítenek. 

Megjegyzés: Több fiú esetén több riporter dolgozzon egy sztárral; több lány esetén 
lányok is vállaljanak riporteri teendőket!

Nyelvi szerkezetek ismétlése Feladatlappal dolgozunk tovább (Resources 21). 

Kiegészítő gyakorlás: a diákok jelzőtáblákat, információs táblákat gyűjtenek az internetről. 
Kis csoportokban megbeszélik, mire figyelmeztetnek vagy milyen üzenetet közvetítenek 
a táblák. A változatos szóhasználatot segíti a korábban megoldott keresztrejtvény 
(Resources 20). 

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 29. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorának első és harmadik 
részét, majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire 
érzi biztosnak tudását.
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Záró feladat CSOPORTMUNKA A diákok 3 fős csoportokban felváltva adnak 
egymásnak utasításokat, illetve közvetítik azokat. 

Kitti: Ádám, please open the window.
Ádám to Marci: Kitti asks me to open the window.
Marci: Sit next to me, Kitti.
Kitti: Marci wants me to sit next to him. Etc.

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 29–30. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre 
adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 28. oldala, a Feladatlapok 
megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv 
projektötleteinek segítségével (25. oldal 15. feladat).

REVISION 1 
31. óra

Az óra célja •	A tanult szókincs ismétlése: információs források, érdeklődési körök, hobbik
•	Személyleírás szóban és írásban

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra 
menete

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat gyűjtenek az 1. feladat 
táblázatába. 

TAKING UP A HOBBY Tankönyv 26. oldal

• 2. feladat A képeken látható személyeket halljuk mesélni kedvenc tevékenységeikről. 
A hallottak alapján kell megtalálni a szereplőket. 
Hanganyag     19

•	Második meghallgatás során a diákok lejegyzik a szereplőkhöz tartozó kulcsszavakat. 
Ezután bemutatják őket.

• 3. feladat PÁRMUNKA Elolvassuk a párbeszédet, hogy megtaláljuk az oda nem illő 
kifejezést, majd kicseréljük azt.
Megoldás: Since I got my first stamp album. → Since I got my first (digital) camera.

•	Eljátsszuk a beszélgetést.
•	A következő témánkra átvezetésként befejezzük a 26. oldalon látható személyekről 

szóló mondatokat:
The short-haired boy enjoys …
The young woman wearing a light summer dress likes …
The children on the stage are good at … 
The girl with sunglasses is …

 Munkafüzet 30. oldal 

• 1. feladat Önálló munkával mindenki kiegészíti a szöveget, majd közösen 
ellenőrizzük azt.

• 2. feladat Felírjuk a táblára az alábbi jelzős szerkezeteket, és megkérjük a diákokat az 
aláhúzott szavak változtatására:

a person wearing a T-shirt → jeans / boots / low-heeled shoes, etc.
a man in a suit
a man with a moustache 
a person with dyed hair
a long-haired girl
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•	Önállóan vagy párokban leírást készítenek a képen látható személyekről. Munkájukat 
segíti a fenti szóbeli előkészítés, illetve a feladatban megadott VOCAB CHEST.

Záró feladat 3. feladat Mindenki kiegészíti a szavakat, majd közösen mondatba 
foglaljuk azokat. Hallgassunk meg több variációt!

Megoldás: short-sleeved, knee-length, low-heeled, polo-necked

Javasolt 
házi feladat

Mf. 31. oldal 4. feladat: mondatok kiegészítése 

REVISION 1 
32. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása új szövegkörnyezetben 
•	Múltbeli szokások kifejezése
•	Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, szótárak, munkafüzet, internet-hozzáférés

Az óra 
menete

Bevezető A munkafüzet 31. oldal 4. feladatának ellenőrzését követően kiemelünk 
néhány mondatot, s megkérjük a diákokat, hogy alakítsák át azokat úgy, hogy róluk 
szóljanak:

I have taken up …
We are good at …
I use the Internet to …
I used to be afraid of … when I was younger.

 Munkafüzet 31. oldal

• 5. feladat A megadott szókincs és a képek alapján írunk Marciról. Természetesen 
többféle megfogalmazást is elfogadhatunk.

Differenciálás: Amennyiben szükséges, a munkát kiegészítendő mondatok 
megadásával segítjük: 

When he was younger, he used to ________ in the countryside. Now he ________ in the 
________ city.
He ________ ________ phone his grandparents every Sunday. As a teenager, he ________ 
her messages and ________ on Facebook.
As a child, he used to ________ fishing with his grandfather, but now he ________ fish at 
the ________.
He ________ to ________ cartoons, but now he ________ watching sports events on TV.
When he was younger, he ________ ________ ________ his scooter. As a teenager, he 
________ a bike.

DAY OF THE DEAF Tankönyv 27. oldal

• Átvezető feladat Gyűjtsünk szavakat a kommunikációval kapcsolatosan (chat, 
conversation, email, letter, postcard, article, Internet, smartphone, signs, etc.). Kezdjük állva, 
s haladjunk körben! Aki nem tud újabb szót mondani, vagy ismétel, az leül.

•	Ismertessük, hogy egy nemzetközi napról, a siketek világnapjáról, valamint a 
jelnyelvről fogunk olvasni ezen a foglalkozáson. 

• 4. feladat A szöveg elolvasása után be kell illeszteni a kérdéseket a megfelelő 
bekezdések elé. 

• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való 
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális 
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.  
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•	A 6. feladat hivatkozására kattintva megismerhetjük az amerikai jelnyelvben 
alkalmazott kézjeleket. Ennek segítségével könnyen megfejthető az ábrázolt mondat. 

Megoldás: Every person is a jewel. (tükörírással is közöltük)

Záró feladat Röviden beszélgessünk arról, hogy miért fontos a nyelvtanulás, milyen 
nyelveket szeretnének tanulni a gyerekek a középiskolában, és milyen helyzetekben 
tudnák hasznát venni a jelnyelvnek.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 31. oldal 6. feladat: a táblázat kitöltése szavakkal és kifejezésekkel, mondatok 
fogalmazása
Az állattulajdonosok hozzanak magukkal fotókat állataikról!

REVISION 1 
33. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: állati kommunikáció
•	Utasítások közvetítése
•	Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, szótárak, munkafüzet, Crossword puzzle: Communication (Resources 22), a 
diákok által hozott állatképek

Az óra 
menete

Bevezető A keresztrejtvény (Resources 22) megfejtésével átismételjük a 
kommunikációval kapcsolatos szókincs egy részét, s egyben megismerjük az óra 
témáját: BODY LANGUAGE

BODY LANGUAGE Tankönyv 28. oldal

• 7. feladat Az alábbi táblázat segítségével megismerkedünk a kommunikáció egyéb 
módjaival. Majd meghallgatjuk a feladat szövegének első részét csukott könyvvel. 
Közben az állatneveket az kommunikáció különféle módjaihoz kötjük:

touch

1 bees vision

2 dolphins special sounds

3 whales dances

4 elephants sense of smell

5 parrots sign language

6 gorillas hearing

”human speech”

Hanganyag     20  első része

•	Hallgassuk meg és olvassuk el a szöveg első részét, s ellenőrizzük munkánkat!
Megfejtés:

Bees: use dances, sense of smell
Dolphins, whales: use special sounds
Elephants: use hearing, smell, vision, touch
Parrots: mimic human speech
Gorillas: learn human sign language

•	A szöveg második részéből azt emeljük ki, hogy az egyes mozdulatok milyen 
érzelmeket fejeznek ki. 

Hanganyag     20  második része
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• 8. feladat A diákok feladata a hamis információ tagadása, majd javítása:

Pricked ears indicate that the horse is angry.
→ Pricked ears don’t indicate that the horse is angry. 

 They show that it is interested in something. Etc.

•	Megkérdezzük az állattulajdonosok tapasztalatait, akik a hozott képek segítségével 
bemutatják kedvenceiket.

 Munkafüzet 32. oldal

•	Az előző feladat átvezetett az ismétlendő nyelvi szerkezetre, az információ és 
utasítások közvetítésére. A 7. feladatban ezt gyakorolhatjuk. A diákoknak azt kell 
eldönteniük, hogy a mondatok igaz, hamis vagy a táblán nem közölt információt 
tartalmaznak-e. Kiegészítésképpen kijavítjuk a hamis állításokat. Ez történhet szóban, 
illetve egyéni munkával a füzetben.

Záró feladat A 8. feladat közvetített utasításait elolvasva visszaállítjuk az eredeti 
utasításokat.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 32. oldal 8. feladat: az eredeti mondatok leírása
Mf. 32. oldal 9. feladat: a kérések közvetítése
A Unit 1 és Unit 2 szókincsének áttekintése

34. óra: További gyakorlás és tudáspróba (tk. 29. oldal, mf. 33. oldal)  

UNIT 3 – DOWN UNDER
Motto: A traveller without observations is a bird without wings. (M. E. Saadi, Persian poet) 

Exam topic: Travelling, sightseeing
35. óra

Az óra célja •	Beszélgetés korábbi tapasztalatokról és preferenciákról
•	Szókincsbővítés: utazás, nyaralás
•	Csoportmunkában való aktív részvétel: érvelés, tanácsok adása

Eszközök Tankönyv, egy téli és egy nyári üdülést/üdülőhelyet ábrázoló kép (elég nagy  
a frontális munkához)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Kezdeményezzünk beszélgetést az alábbi kérdések segítségével:
Do you like travelling?
How often do you travel by train or coach?
What is your favourite means of transport? Why do you like it? 

HAVE YOU EVER…? Tankönyv 30. oldal

• 1. feladat CSOPORTMUNKA A diákok 3-4 fős csoportokban folytatják a beszélgetést 
a feladat kérdései és a SENTENCE CHEST mintaválaszai segítségével. 

• 2. feladat Két képet helyezünk a táblára: egy téli hegyvidéket ábrázolót és egy 
napfényes tengerparti nyaralást mutatót. A diákok felváltva mennek a táblához, és 
írják fel a két helyszínről eszükbe jutó szavakat, kifejezéseket:

Holiday in the snow Holiday in the sun

go skiing 
go sledging 

snow-capped mountains, etc.

go snorkelling 
go boating 

sandy beaches, etc.
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• CSOPORTMUNKA A munkát két csoportban folytatjuk tovább. Az egyik csoport a 
téli üdülés (Holiday in the snow), a másik a nyaralás (Holiday in the sun) mellett érvel. 
Munkájukat segíti az előző lépésben elkészített két szógyűjtemény, valamint a feladat 
két példája.

•	Érveiket a másik csoport elé tárják, s megkísérlik meggyőzni igazukról őket. 

HOLIDAYS DOWN UNDER Tankönyv 30. oldal 

• 3. feladat Beszélgessünk arról, mire kell vigyáznunk, ha napfényes helyre megyünk 
nyaralni. 

Záró feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk NOUGHTS AND CROSSES játékot a már 
ismert szabályok szerint az alábbi táblán: 

J wear  
a sun hat

L forget to wear  
your sunglasses

L leave your luggage 
unattended

L lie in the sun  
at lunch time

J drink enough  
water

L go out during  
a heat wave

L sit at the back  
of the coach

J take some  
insect spray

J use suntan  
cream

J = állító mondat,  L = tagadó mondat

A mezőt akkor lehet megszerezni, ha a csapat az ott olvasható utasítást megfelelő 
formában továbbadja: The notice warns / reminds / tells us (not) to … 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 34. oldal 1. feladat: a kérdések és válaszok összekapcsolása
Új szókincs (kifejezések) memorizálása 

UNIT 3 – DOWN UNDER
36. óra

Az óra célja •	Szókincs ismétlése és bővítése: városnézés
•	Kommunikatív kompetencia fejlesztése: pár- és csoportmunkában való 

együttműködés

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra 
menete

Bevezető feladat A házi feladat (mf. 34/1.) kérdéseit és válaszait láncjáték formájában 
ellenőrizzük.

Kati: Do you like travelling by coach, Géza?
Géza: No, I don’t really enjoy it. How often do you travel by train, Liza?
Liza: We always take it to visit my granny. Etc.

CONVERSATION – PROS AND CONS Munkafüzet 34. oldal

• 2. feladat PÁRMUNKA A bevezető feladatban foglaltakat gyakoroljuk tovább 
párokban. A szóbeli tevékenységet írásbeli feladatmegoldás egészíti ki, amelyről 
célszerű visszacsatolást kérnünk.
Megjegyzés: A hatékony munkáltatás érdekében alakítsunk képesség szerinti párokat! 
A diákok igényével összhangban segítsük a kommunikációt!

• 3. feladat CSOPORTMUNKA Vegyes csoportokban dolgozunk tovább. Dobókocka 
segítségével minden csoport választ magának egy nyaralási célpontot, és ötleteket 
gyűjt arról, miért érdemes az adott helyszínre menni, mit lehet ott csinálni.  

We enjoy / see …
It’s fun to 
In good weather, we can … 
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Differenciálás: A feladat példájában szereplő egyszerű nyelvi szerkezetek mellett 
bonyolultabb, változatosabb felépítésű mondatokat is fogalmazhatunk:

We’ve already tried / visited / seen …
I’m sure you would also enjoy … 

•	A csoportok felváltva ismertetik a saját nyaralóhelyük mellett szóló érveiket, majd 
meghívják látogatóba egymást. 

AN AERIAL VIEW – SYDNEY Tankönyv 31. oldal

•	A 4. feladat segítségével bővítjük szókincsünket. A diákok követik a hallottakat, és 
összekapcsolják a szavakat a kép megfelelő részleteivel. 

Hanganyag     21

•	A második meghallgatás során egyénileg és/vagy kórusban el is ismétlik az új 
szavakat, kifejezéseket. 

• 5. feladat Bingózzunk a 4. feladat szókincsével! Mindenki kiválaszt kilencet a  
4. feladat szavaiból, és tetszőleges sorrendben elhelyezi azokat egy 3x3-as táblázatban. 
Meghallgatjuk a Sydney-ről szóló szöveget, közben mindenki megjelöli az elhangzó 
szavait.  Az a nyertes, akinek elsőként gyűlik össze 3 pipája vízszintes, függőleges 
vagy átlós irányban. 
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•	Az újabb meghallgatás nyitott könyvvel történik. Utána megválaszoljuk a kérdéseket.

Záró feladat 6. feladat  A kép részleteinek és szókincsének egyperces memorizálása 
után a diákok átolvassák a megállapításokat, és eldöntik, melyik igaz. Utána közösen 
kijavítjuk a hamis információt. Munka közben használhatják a 4. feladat szókincsét. 

Variáció: PÁRMUNKA Az egyéni memorizálást követően párokban dolgozunk tovább:
„A” diák az igaz információt keresi meg, társa szükség esetén segíti. Majd „B” diák a 
hamis információt igyekszik javítani, igény esetén „A” közreműködésével. 

Differenciálás: Osszuk ki a szerepeket aszerint, hogy kinél milyen készségeket kívánunk 
fejleszteni: 

A: szövegértés
B: olvasott információ átfogalmazása

Javasolt 
házi feladat

Mf. 35. oldal 4. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Mf. 40. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása    

UNIT 3 – DOWN UNDER
37. óra 

Az óra célja •	Szókincs gyakorlása: városnézés 
•	Feladatsor értelmezése önállóan
•	Kreatív írás: fogalmazás írása kép alapján

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD, Budapest néhány nevezetességét ábrázoló kép 
(Halászbástya, Lánchíd, Budavári Palota, Várnegyed – a kör igényeink és időnk 
függvényében bővíthető), a nevezetességeket megnevező szókártyák

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁR- vagy CSOPORTMUNKA A tankönyv 31. oldal EXTRA TASK 
feladata szerint képleírást készítünk Sydney látképéről. A leírás készülhet párban vagy 
két csoportban a már ismert szótenisz játék mintájára.
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SYDNEY Munkafüzet 35. oldal 

• 5. feladat Az otthon megoldott keresztrejtvény (mf. 35/4.) ellenőrzését követően 
kiegészítjük a Sydney-ről szóló szöveget. 

Hanganyag     15

Variáció: a diákok először kiegészítik a szöveget, majd a CD segítségével ellenőrizhetik 
a megoldást.

BUDAPEST Munkafüzet 35. oldal 
• 6. feladat Bevezetésként mutassuk be a szövegben említett budapesti 

nevezetességeket képeken. A megfelelő nevek (szókártyák) a diákok segítségével 
kerülnek a képek alá.

•	A 6. feladat tevékenységsorát a diákok önállóan végzik, saját munkatempójuknak 
megfelelően. Feladatuk hasonló az ausztrál városról szóló szöveg feldolgozásához: 
néma értő olvasás, majd a szövegértést ellenőrző feladatként ay igaz információ 
kiválasztása, a hamis megállapítások javítása a szöveg alapján vagy emlékezetből.

• EXTRA TASK A képleírás elkészítéséhez támaszkodhatnak a tankönyv 31. oldal  
6. feladatának mondataira és a korábban tanultakra (tk. 8. oldal 2. feladat, mf. 5. oldal 
3. feladat). A fogalmazást kiegészíthetik a képről alkotott véleményükkel (tk. 9. oldal 
4. feladat) és a képhez fűződő személyes élményeikkel.

I’ve never been to Budapest but I’d like to visit it one day.
I’m from Budapest and I like living there very much. There are lots of things to see and do. 
The Chain Bridge is my favourite sight. 
Last year, I spent a few days in Budapest. Etc. 

Záró feladat Az eddig tanultak alkalmazásával megkíséreljük összehasonlítani a két 
nagyvárost, hasonlóságokat és eltéréseket keresve.

Javasolt 
házi feladat

A fogalmazások befejezése (ha órán nem maradt elég idő)
Szókincs memorizálása, ismétlése    

Megjegyzés: A fenti és a soron következő vázlatokban egymással párhuzamba állítottuk az Ausztráliáról és 
Magyarországról szóló feladatok feldolgozását. Természetesen adott a lehetőség a magyar vonatkozások 
külön blokkban kezelésére is.

UNIT 3 – DOWN UNDER
38. óra

Az óra célja •	A szabadidő hasznos eltöltése: múzeumok, érdekes helyszínek Sydney-ben
•	Tanulásmódszertan: együttműködő tanulás

Eszközök Tankönyv + CD, (dobókocka), szótárak

Az óra 
menete

Megjegyzés: Az alábbi foglalkozás az együttműködő tanulásszervezésre épül. A diákok 
3 fős csoportokban dolgoznak, közben megosztják egymást közt a feladatokat, majd az 
így szerzett ismereteket.  

Bevezető feladat Kötetlen beszélgetés során felidézzük a Sydney-ről tanultakat, majd 
ismertetjük, hogy ma a város három múzeumával fogunk foglalkozni. 

PLACES TO GO Tankönyv 32. oldal

• 7. feladat CSOPORTMUNKA A 3 fős csoportok tagjai kiválasztják vagy kisorsolják, 
ki melyik épületre fog fókuszálni: 

1. Australian Museum
2. Sydney Observatory
3. Sea Life Sydney Aquarium 
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•	A feladatsort a csoportok egymással párhuzamosan dolgozva oldják meg:

1.  A hanganyag alapján összepárosítják az épületeket a látnivalókkal és a 
belépődíjakkal. A csoport tagjai az előzőleg kiválasztott épület adataira 
fókuszálnak, majd a szerzett információt megosztják egymással. Második 
meghallgatás során már közösen ellenőrzik az adatokat.

 Hanganyag     23

2. Szótár segítségével feldolgozzák az új szókincset.

3. A megszerzett információ birtokában közösen megválaszolják a kérdéseket.

•	További kérdéseket teszünk fel a szövegértés ellenőrzése céljából:
When is the observatory open?
Where can you enjoy a live shark show?
What else can you see in the aquarium?
What can visitors learn about in the Australian Museum?
Where can you go for an underwater walk? Etc.  

AT THE TICKET OFFICE Tankönyv 32. oldal

• 8. feladat Közösen elolvassuk a párbeszédet, hogy megállapíthassuk, melyik 
múzeumba váltott jegyet a család. 

• PÁRMUNKA A diákok átalakítják a beszélgetést. Majd egy önként jelentkező 
páros felolvassa vagy előadja a párbeszédet, a többiek pedig kitalálják, hogy melyik 
múzeumba váltanak jegyet. 

Záró feladat Kérjük meg a gyerekeket, hogy indokolják meg választásukat a 7. feladat 
információját is belefoglalva!  

Javasolt 
házi feladat

Párbeszéd írása a tk. 32. oldal 8. feladat alapján a harmadik múzeumról

UNIT 3 – DOWN UNDER
39. óra

Az óra célja •	A szabadidő hasznos eltöltése: múzeumok, érdekes helyszínek Budapesten
•	Tanulásmódszertan: együttműködő tanulás

Eszközök Munkafüzet + CD, szótárak, (dobókocka), Word search: Things to do (Resources 23)

Az óra 
menete

Megjegyzés: Ez a foglalkozás az előbbi tükörképe, Budapest múzeumairól, érdekes 
helyeiről szól. Lehetőséget ad arra, hogy a más helyszínekről tanultakat párhuzamba 
állítjuk saját életünkkel, tapasztalatainkkal.

Bevezető feladat Kötetlen beszélgetés során felidézzük a Budapestről tanultakat, majd 
ismertetjük, hogy ma a magyar főváros három múzeumával fogunk foglalkozni. 

PLACES TO GO Munkafüzet 36. oldal

• 7. feladat CSOPORTMUNKA A 3 fős csoportok tagjai kiválasztják vagy kisorsolják, 
ki melyik épületre fog fókuszálni: 

1. Palace of Miracles
2. Challenge-land
3. Budapest Caves
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•	A feladatsort a csoportok egymással párhuzamosan dolgozva oldják meg:

1.  A hanganyag alapján összepárosítják az épületeket a látnivalókkal és  
a belépődíjakkal. A csoport tagjai az előzőleg kiválasztott épület adataira 
fókuszálnak, majd a szerzett információt megosztják egymással. Második 
meghallgatás során már közösen ellenőrzik az adatokat.

 Hanganyag     16

2. Szótár segítségével feldolgozzák az új szókincset.

3. A megszerzett információ birtokában közösen megválaszolják a kérdéseket.

•	További kérdéseket teszünk fel, hogy a szövegértést ellenőrizzük:

Where can you see scientific experiments?
When can tourists visit the Palace of Miracles?
When is the science museum open?
What is Challenge-land?
What can you see in the caves? Etc.  

• 8. feladat A megadott szavak mondatba foglalásával közösen vagy egyénileg írhatunk 
a Csodák palotájában szerzett tapasztalatokról.

AT THE TICKET OFFICE Tankönyv 32. oldal

Záró feladat PÁRMUNKA A diákok párokban átalakítják a tankönyv 32. oldal  
8. feladatának párbeszédét, hogy jegyet válthassanak valamelyik említett budapesti 
helyszínre. Majd egy önként jelentkező páros előadja a párbeszédet, a többiek pedig 
kitalálják, hogy hova készülnek. 

Javasolt 
házi feladat

Szókereső rejtvény megoldása, a kifejezések memorizálása (Resources 23)

UNIT 3 – DOWN UNDER
40. óra 

Az óra célja •	Szókincs ismétlése és bővítése: városnézés itthon és külföldön
•	Rövid párbeszédek feldolgozása, helyszínhez kapcsolása 
•	Tanulásmódszertan: együttműködő tanulás

Eszközök Tankönyv + CD, Munkafüzet + CD, 2 darab CD-lejátszó, szótárak,
1-1 Sydney-t és Budapestet ábrázoló kép kirakónak felvágva, borítékban: Jigsaw puzzles: 
Sydney and Budapest (Resources 24 AB), Gapped texts: Dialogues (Resources 25 AB)

Az óra 
menete

Megjegyzés: Az alábbi foglalkozás az együttműködő tanulásszervezésre épül. A diákok 
két csoportban hasonló feladatsoron dolgozva különböző tartalmakkal ismerkednek, 
majd óra végén lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák egymással ismereteiket.
A tanterem két elkülöníthető részében kell őket elhelyeznünk, mert a hanganyaggal is 
fognak dolgozni mindkét csoportban.  

Bevezető feladat Az osztályt két vegyes csoportra osztjuk. Kiadjuk nekik a két borítékot 
a Sydney- és Budapest-kirakó darabjaival (Resources 24 AB). A képek összeillesztése 
után rövid leírást adnak a látványról. 

WALKING IN SYDNEY AND IN BUDAPEST Tk. 33. oldal és mf. 37. oldal 

• 9. feladat CSOPORTMUNKA A Sydney-kirakó csapata a tankönyvvel, a Budapest-
kirakó csapata a munkafüzettel dolgozik.  Mindkét csapat kap CD-t és lejátszót.  
A tankönyv 33. oldal 9. feladatának és a munkafüzet 37. oldal 9. feladatának lépéseit 
egymásra építve valósítják meg. 
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1.  A csoportok megismerkednek a leíró szövegekkel. Csak szükség esetén javasolt a 
szótárak használata. A feladatot együtt vagy nagy létszám esetén a csapaton belül 
kialakított kisebb csoportokban vagy párokban végezhetik. Cél a szöveg globális 
értése, nem a lefordítása.

2.  A hanganyag alapján összepárosítják az elhangzó párbeszédeket a megfelelő 
helyszínekkel. 

 Tankönyv hanganyag     24

 Munkafüzet hanganyag     17

• PÁRMUNKA A párbeszédek újabb meghallgatása során egyénileg vagy párokban 
kiegészítik a szövegeket (Resources 25 AB), majd szerepjáték során eljátsszák azokat.

Megjegyzés: A Resources rész mind a tankönyv, mind a munkafüzet hanganyagához 
tartalmaz kiegészítendő szövegeket. A munka folyhat tovább a Sydney- és Budapest- 
csoportokban. De úgy is dönthetünk, hogy ebben a fázisban mindannyian azonos 
szöveggel dolgozunk. 

Záró feladat A csapatok visszatérnek feldolgozott ismeretterjesztő szövegeikhez. 
Kiválasztják a legérdekesebb információt, és megosztják azt a másik csapat tagjaival.

Javasolt 
házi feladat

Szorgalmi feladat: Az órán olvasottak alapján prezentáció vagy poszter készítése

UNIT 3 – DOWN UNDER
41–42. óra

Az órák célja •	A szenvedő szerkezet használatának ismétlése (jelen és múlt idő, can) és bővítése 
(must, should) 

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, Task sheet: Passive sentences (Resources 26), szótárak, A5-ös lapok 
egyszerű passzív mondatokkal

Az órák 
menete

Bevezető feladat Ismerkedjünk meg a szövegben előforduló új igékkel az alábbi 
szókígyón keresztül: carvedestroykillinjuredamagelistprotectestablish

THE SMALLEST CONTINENT Tankönyv 34. oldal

• 11. feladat Mark bemutatja hazáját, Ausztráliát, képeken és érdekességeken keresztül. 
A diákok feladata az információk képekhez kapcsolása.

•	Beszéljük meg, mit jelenthetnek az alábbi összetett szavak és kifejezések:

the smallest continent, the largest island, several seas, bushfires, badly damaged, bird 
species, Royal National Park, marsupial animals

•	Játsszunk szóvadászatot! Találomra szavakat választunk ki a szövegből. A diákok 
feladata azok megkeresése, majd az adott mondatok felolvasása.

• 12. feladat PÁRMUNKA A párok közösen újra elolvassák a 11. feladat szövegét, 
próbálva memorizálni az adatokat. Majd felváltva igyekeznek megválaszolni a 
kérdéseket, így ellenőrizve egymás emlékezetét.

•	Áttekintjük a szenvedő szerkezetek képzését a tankönyv Minisecrets of English 
részében (83. oldal). Majd segédigéket tartalmazó passzív mondatokat keresünk az 
Ausztráliáról szóló szövegben.

PASSIVE SENTENCES Munkafüzet 38–39. oldal

• 11. feladat Ez a feladat az előzőre építve gyakorolja tovább a tankönyv szövegét és a 
szenvedő szerkezetet. Feladat a hamis információ javítása. 
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• 12. feladat Míg az előző feladatban a nyelvi szerkezet adott volt, csak a mondat 
tartalmi részét kellett kijavítani, addig itt már a diákoknak kell megtalálniuk  
a megfelelő igeidőt és a formát. Ehhez először megkeressük azokat a szavakat  
és kifejezéseket, amelyek eligazítanak az igeidők használatában (last year, two days ago, 
in the 15th century, always). Majd kiegészítjük a mondatokat. 

• 13. feladat Cél a cselekvő mondatok passzívvá alakítása. Felírunk egy példát a táblára, 
és nyilakkal jelöljük a szórend változását, míg az ige változását színessel. Néhány 
közösen átírt mondat után a diákok önállóan dolgoznak tovább. 

• 14. feladat Győződjünk meg arról, hogy tanítványaink megértették a passzív 
szerkezetek használatát. 

• Differenciált gyakorlás: 
1.  Azok számára, akik jól értik ezt a nyelvtani jelenséget: minden tanuló kap egy 

A5-ös papírlapot egy-egy viszonylag egyszerű passzív mondattal. A diákok 
átfogalmazzák a mondatot cselekvővé, majd hátrahajtják az eredeti mondatot, hogy 
a következő diák ne láthassa azt. Ő továbbadás után a cselekvő mondatot írja vissza 
szenvedő szerkezetbe. Néhány kör után ellenőrizzük a mondatokat. 

2.  Azok számára, akik még nem elég biztosak tudásukban: Passive sentences  
(Resources 26)

•	A Resources 26 lapon szereplő mondatokat előbb eldöntendő, majd kérdőszavas 
kérdésekké alakítjuk:  

This magazine is printed in Hungary. 
Is it printed in Veszprém?(J Yes, it is. / L No, it isn’t.)
Why isn’t it printed in the capital city?

The photos were taken last weekend. 
Were they taken in the morning?
Who were they taken by?

NOUGHTS AND CROSSES Tankönyv 34. oldal

Záró feladat 13. feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk a már ismert szabályok és a 
tankönyv leírása alapján. 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 40. oldal 17. feladat: a tanult szavak beírása és memorizálása
Tk. 34. oldal 13. feladat: passzív mondatok írása a táblázat igéivel

UNIT 3 – DOWN UNDER
43–44. óra

Az órák célja •	Tasmania: szabadtéri tevékenységek
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
•	A szenvedő szerkezet gyakorlása
•	Tanulásmódszertan: szöveg tömörítése, tartalom memorizálása

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Crossword puzzle: Past participles (Resources 27), 
térkép

Az órák 
menete

Bevezető feladat Tegyük sorrendbe az alábbi szavakat:
by / told / are / people  / the stories / native / .  
by / written / who / they / were / ?

SOUND CHEST Munkafüzet 39. oldal

• 15. feladat  A mondatpárok meghallgatása közben figyeljük meg, melyik mondatban 
kap nagyobb hangsúlyt az adott elöljárószó.

Hanganyag     18
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CULTURE – TASMANIA – THE GREAT OUTDOORS Tankönyv 35. oldal

• Ráhangoló feladat Bevezetésként oldjuk meg a keresztrejtvényt (Resources 27). 

Megoldás: TASMANIA

• 14. feladat Megkeressük Tasmania szigetét a térképén. Megkérjük a diákokat, hogy a 
hanganyagot hallgatva írjanak listát arról, mit lehet a szigeten csinálni.

Hanganyag     25  

•	A szöveg átolvasásával ellenőrizzük a listát. 
•	Újabb meghallgatás után válaszolunk az alábbi vagy hasonló kérdésekre:

What are the most celebrated activities in Tasmania?
What should inexperienced walkers do before they set out?
What must climbers be prepared for?
How can you go camping?

• CSOPORTMUNKA A hallott és olvasott információ, valamint a VOCAB CHEST 
segítségével a csoportok megterveznek egy kéthetes nyaralást a szigeten.  
A program összeállításakor kitérnek a kirándulás előnyeire és hátrányaira, igyekeznek 
egymásnak tanácsokat adni. A adott idő eltelte után röviden bemutatják terveiket.

Variáció: A szóbeli bemutatás helyett választhatjuk az írásbeli megoldást is.  
Így a szóbeli kommunikációban bátortalanabb diákok is sikerélményhez juthatnak  
a közösen megbeszélt program leírása, illusztrálása során.

LEARNING TO LEARN: MEMORISING CONTENT Munkafüzet 39. oldal  

• Ráhangoló feladat PÁRMUNKA Idézzük fel a Budapestről tanultakat (mf. 35/6.) egy 
rövid, kötetlen beszélgetés során!

Variáció: Írjunk kérdéskártyákat, amelyekkel körbesétálunk, a diákok húznak egyet-
egyet, majd felteszik egymásnak az adott kérdéseket.
Hasonlóképpen járhatunk el igaz / hamis mondatok kártyáival.

• 16. feladat A feladat hosszabb szöveg feldolgozására, memorizálására ad ötletet. 
Kövessük a lépéseket a minta (Text 1, Text 1 – rewritten) segítségével:

1. A szöveg első áttekintése során törekedjünk a globális megértésre!
2. Második olvasás alkalmával emeljük ki a lényeges információt!
3.  Egyszerűsítsük a szöveget úgy, hogy közben a lényeges információ ne vesszen el! 

Az így átírt szöveget egyszerűbb lesz visszaidéznünk.
4. Próbáljuk ki a fentieket a második szöveg átdolgozásával!

Megjegyzés: Segíthetjük az adatok emlékezetben tartását szóháló készítésével.  
Az itt megismert technika könnyítheti az egyes témák feldolgozását, memorizálását, 
felidézését. Ez hasznos lehet az egyes témák kidolgozása során (Exam topics).

Záró feladat A nevezetességekről tanultakat hamis információkat tartalmazó 
mondatokban idézzük fel. A diákok feladata a javítás. Ha nem biztosak a dolgukban, 
használhatják az alábbi kifejezéseket:

I’m not sure.
Well, I don’t remember.
I’m afraid I don’t remember well.
I might be wrong… but I think…
As far as I remember, … 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 40. oldal 17. feladat: a szövegben szereplő szavak megkeresése, és magyar jelentésük 
beírása
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Témafüzet: rövid fogalmazás írása utazás, városnézés témakörében (tk. 30. oldal  
1. feladat kérdései, tk. 35. oldal 14. feladat ötletei és szókincse alapján, kiegészítve a 
Budapestről tanultakkal és a diákok lakóhelyéről szóló információval)

UNIT 3 – DOWN UNDER
45–46. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, Crossword puzzle: Travelling and sightseeing (Resources 28), egy 
téli és egy nyári üdülést / üdülőhelyet ábrázoló kép (36. óra)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: utazás, 
járművek, városnézés, szabadidős tevékenységek.

Szókincs ismétlése A diákok megoldják a keresztrejtvényt (Resources 28), ezzel a 
témához kapcsolódó szókincset írásban is gyakorolják.

Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek 
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.

Beszédszándékok ismétlése A tanult kifejezések átismétlése után beszélgetést 
kezdeményezünk a téli és a nyári üdülést / üdülőhelyet ábrázoló képekről: 

Have you ever spent your holidays in the snowy mountains?
What are the advantages of taking a holiday in winter / in the hills?
Are there any disadvantages?
What about summer holidays?
Do you prefer summer holidays to winter ones? Etc.

PÁRMUNKA A párok egyik tagja nyáron, a másik télen készül utazásra, pihenésre. 
Felváltva tanácsokat adnak egymásnak a pakolással, az időjárással, kirándulásokkal, 
városi programokkal kapcsolatban (should, shouldn’t, must, mustn’t). 

Nyelvi szerkezetek ismétlése A tankönyv 33–35. oldalain keressük meg és fejezzük be 
írásban az alábbi mondatokat:

Australia is known …
It is surrounded by …
Australia’s unique wildlife must be …
Some species can be hunted …
Forests are destroyed …
In 1983, 4,000 people were …
The Sydney Harbour Bridge was finished …
The Rocks are situated …
The oldest house in Sydney can also be found …
Long and short trips can be arranged …
Caravans and camper vans can be hired …

Alkossunk kérdéseket az tankönyv 33–35. oldalain található információra vonatkozóan, 
majd kérjük meg a diákokat, hogy emlékezetből válaszoljanak.

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 41. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorának első és harmadik 
részét, majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire 
érzi biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik 
egymás munkáját.
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Záró feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk az eddig tanult szókinccsel ACTIVITY-t! 
Segítségül néhány ötlet:

have a blister on your toe, get lost, wear a sun hat, go out during a heat wave, visit a sea life 
centre, buy a museum ticket, enjoy live music, etc.

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 45–46. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak 
lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 40. oldala, a Feladatlapok megfelelő 
fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv és a 
munkafüzet projektötleteinek segítségével (tk. 35. oldal 15. feladat, mf. 37. oldal 10. feladat).

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Prepare now for the solutions of tomorrow. (Congolese proverb)

Exam topic: Nature and environment
47. óra

Az óra célja •	Találkozásra, programra invitálás és arra reagálás gyakorlása
•	Pármunkában való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Task sheet: Let’s meet up (Resources 29), 2 eltérő  
színű/méretű dobókocka

Az óra 
menete

Bevezető feladat Készítsünk szóhálót PLACES TO GO témában a füzetben és a táblán!

LET’S MEET UP Tankönyv 36. oldal

• 1. feladat A párbeszédek meghallgatásakor a diákok kipipálják a szóhálóban az 
elhangzó helyszíneket. Amennyiben ott nem szerepelnek, kiegészítésként beírják 
azokat.
Hanganyag     26

•	Második meghallgatás során a diákok megkeresik a hallott és olvasott szöveg közti 
eltéréseket.

•	Kiegészítő gyakorlásként újra meghallgatjuk a beszélgetéseket, és a diákok 
számozással sorba rendezik a párbeszédek mondatait (Resources 29).

• 2. feladat PÁRMUNKA A szerepkártyák alapján a diákok már kreatívabb 
tevékenységet végezhetnek. Ehhez szükségünk lesz 2 dobókockára. Az egyik 
dobókockával a szituáció számát dobjuk ki, a másikkal a választ határozzuk meg: 
páros szám esetén igenlő, páratlan esetén nemleges válasz adandó.
Adjunk lehetőséget a pároknak az egész csoport előtti szereplésre is!

WHAT’S ON? Tankönyv 36. oldal

• 3. feladat Beszélgessünk a plakátokról:

Have you ever heard about any of these films?
Have you seen any of them?
Have you read the book about White Fang?
Have you heard about the life of Dian Fossey?
What do you think these films are about?
Which one would you like to see? Why?

•	A szereplők beszélgetését meghallgatva megtudhatjuk, ők melyik filmet szeretnék 
megnézni.

Hanganyag     27
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PUZZLE TIME Munkafüzet 42. oldal

Záró feladat 2. feladat A keresztrejtvényt a hanganyag körülírásai alapján töltjük ki. 

Hanganyag     19  első része

Megjegyzés: A CD második része a megfejtéseket is tartalmazza.
1. library; 2. pizzeria; 3. Internet café; 4. tennis court; 5. cinema; 6. ice rink; 7. theatre;  
8. gift shop; 9. museum; 10. shopping mall

Javasolt 
házi feladat

Mf. 42. oldal 1. feladat: a párbeszédek kiegészítése
Mf. 42. oldal 3. feladat: párbeszéd írása

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
48. óra

Az óra célja •	Szavak felismerése körülírás alapján 
•	Szókincs bővítése: a trópusi esőerdő állatai

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA Önként jelentkező diákok közösen felolvassák egymás 
otthon írt beszélgetéseit.

TROPICAL RAINFOREST ANIMALS Tankönyv 37. oldal

• Ráhangoló feladat Beszélgessünk röviden a 3. feladat plakátjain látható állatokról! 

• 4. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítsük a szókincset. Újabb 
meghallgatás során kórusban elismételjük a szavakat. 

Hanganyag     28

• 5. feladat A hallottak alapján kell megtalálni a kártyákon feltüntetett adatok közül a 
megfelelőket, s azokat aláhúzással jelölni. 

Hanganyag     29

Megoldás: The forest elephants are 3–4 metres long, and weigh 1–3 tonnes.  
They eat grass, leaves, tree bark and fruit. 
The dawn bat is a small South-East Asian rainforest bat. It uses its long tongue to feed on the 
pollen and nectar of the night-blooming plants. It weighs only 40 grams.
Poison dart frogs live in the rainforests of Central and South America. They weigh only 28 
grams. 
Emerald tree boas are found in the rainforests of South America. These large animals feed on small 
mammals and birds. They can grow as long as 2 metres.

Differenciálás lehetősége: A CD leírásai extra információt is tartalmaznak, amit gyorsabban 
haladó csoportokban kiaknázhatunk.

• PÁRMUNKA A diákok párokban beszélgetnek az állatokról, így ellenőrizve az  
5. feladat megoldását.

Where does the poison dart frog live?
In the rainforests of Central and South America.
How long is it?
2.5 centimetres. Etc.

•	2–2 pár találgatós játékot játszik egymással. Egyikük gondol az egyik állatra, a többiek 
eldöntendő kérdésekkel próbálják meg kitalálni, melyik állatról van szó.
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QUIZ Munkafüzet 43. oldal

• 4. feladat Előkészítésként beszéljük meg néhány szó jelentését (plant-eater, omnivore, 
carnivore, solitary, deadly, endangered). A feladatot egyénileg oldjuk meg, majd 
párokban ellenőrizzük. 

ANIMAL BINGO Munkafüzet 43. oldal

Záró feladat 5. feladat A képeken szereplő állatok nevét beírjuk a táblázatba, tetszőleges 
sorrendben. A körülírásokat hallgatva azonosítjuk az állatokat, s kipipáljuk a szavakat 
a táblázatban. Az a nyertes, aki először gyűjt össze három pipát bármelyik oszlopban 
vagy sorban.

Hanganyag     20

Javasolt 
házi feladat

Mf. 43. oldal 6. feladat: összehasonlító mondatok írása az elefántokról 
Mf. 48. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
49–50. óra

Az órák célja •	Az előző órákon tanultak alkalmazása új szituációkban
•	Szövegértés: hallott szövegből fontos információ kiszűrése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Animal quiz (Resources 30), állatképek

Az órák 
menete

Bevezető feladat A leírások és az állatnevek összekapcsolásával felidézzük az előző 
órán tanultakat (Resources 30).

MEN OF THE FOREST Tankönyv 38. oldal

• 6. feladat Bevezetésként áttekintjük az igaz / hamis mondatokat, és megbeszéljük  
az esetleges új szavakat. Majd meghallgatjuk a hanganyagot. A diákok jelölik, melyik 
mondat igaz, melyik hamis. Második meghallgatás alkalmával próbálják kijavítani a 
hamis információt.
Hanganyag     30

•	A szöveg átolvasásával mindenki meggyőződhet munkája helyességéről.
•	Ezt követően újra meghallgatjuk a szöveget, ezúttal a szókincsen dolgozva. A diákok 

feladata a szöveg kiegészítése a hallottak alapján:
Orang-utans live in the tree _____. 
They _____ most of their lives in trees. 
With their strong arms, they can travel among the trees _____. 
They communicate with squeaking _____. 
Orang-utans sleep in nests of leaves and _____. 
The orang-utan is an _____. 
It feeds on fruit, nuts, leaves, bark, _____ and occasionally birds. 
It is a very _____ animal. 
The orang-utan is a seriously _____ animal.
They are _____ and sold to zoos or for pets. 
Humans are the only _____ to them.

Megoldás: tops, spend, easily, sounds, branches, omnivore, insects, solitary, endangered, 
trapped, predators

Variáció: A tevékenységhez készíthetünk mondatkártyákat és szókártyákat vagy 
kvízkérdéseket.

•	Ha adott a lehetőség, beletekinthetünk az ajánlott videóba: 
http://www.youtube.com/watch?v=dYXCjENbqSs
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QUESTION TIME Munkafüzet 44. oldal

• 7. feladat PÁRMUNKA A kérdések beírása után a párok egymást meghallgatva 
ellenőrzik munkájukat. Majd a 8. feladat szerepkártyái alapján eljátsszák a 
párbeszédet.

Variáció: (szorgalmi, délutáni feladat) a megadott honlapról történő adatgyűjtés után  
a diákok egy-egy választott állatról írnak.
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/creaturefeature/

WILDLIFE IN HUNGARY Munkafüzet 44. oldal

• 9. feladat A munkafüzet feladata Magyarországon élő állatokat mutat be, amelyek 
az esőerdei állatokhoz hasonlóan veszélyeztetettek. A hanganyag alapján a diákok 
kiegészítik a kártyák adatait. 
Hanganyag     21

•	A felvétel második meghallgatása közben lejegyzik a választ az EXTRA TASK 
kérdéseire. 

TWENTY QUESTIONS Tankönyv 38. oldal

Záró feladat 7. feladat Kitalálós játékot játszunk. Ehhez szemléltetésként elhelyezzük 
a táblán a fejezetben tanult állatok színes képeit. A tevékenység célja kérdésszerkesztés 
és az új szókincs gyakorlása, továbbá a szóbeli kommunikációs készségek és a 
figyelemkoncentráció erősítése. 

Javasolt 
házi feladat

A tanult szókincs gyakorlása és memorizálása
Szorgalmi feladat: adatgyűjtés: 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/creaturefeature/

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
51. óra 

Az óra célja •	A feltételes mondatok használatának felelevenítése, gyakorlása: Conditional 1
•	Kommunikációs készségek fejlesztése csoportmunkában: okok és következmények 

feltárása

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, papír és írószer minden csoportnak

Az óra 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel kezdünk az esőerdő témakörében (földrészek, élőlények, 
időjárás, jótékony hatások, veszélyek) 

FACTS AND CONSEQUENCES – WHAT CAN WE DO? Tankönyv 39. oldal

• 8. feladat A diákok önállóan elolvassák, majd kiegészítik a gyűjtött szavakat a rövid 
szöveg kulcsszavaival: 
J a powerful influence, ecological balance, recycling water, cleaning water, 
L  cut down trees, less rain, less soil, smaller space for native people, smaller space  

for animals
Szorgalmi feladat: Prezentáció készítése az esőerdőkről és az erdőirtás veszélyeiről

•	A VOCAB CHEST és a példák segítségével arról beszélgetünk, mi fog történni, ha 
nem állítjuk meg az esőerdők pusztítását. Közben áttekintjük a feltételes mondatok 
képzését és használatát:

If we destroy more trees, less oxygen will be produced.
If we don’t stop cutting down the trees, the rainforests will disappear.

• 9. feladat CSOPORTMUNKA A csoportok arról ötletelnek, mit tehetünk saját 
környezetünk védelme érdekében. Előző tanévben már tanultunk erről, remélhetőleg 
közösen könnyebb lesz felidézni a környezetvédelemhez kapcsolódó szókincset.
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SAVE OUR PLANET Munkafüzet 45. oldal

• 10. feladat CSOPORTMUNKA Az előző lépésben szervezett csoportokban 
dolgozunk tovább. Az igék és főnevek párosításával (több megoldás is lehetséges!) 
kiegészíthető az előző feladatban leírt ötletsor.  Így gazdagabb tartalmú 
gondolattérkép készíthető a témáról. A feladat két rajza ötletadó, a diákok saját 
elképzeléseiket valósíthatják meg mind a rajzokat, mind a szöveges részt illetően.
Variáció: A csoporton belül két külön csapat dolgozhat a pozitív és a negatív 
oldalakon.

Záró feladat A csoportok bemutatják egymásnak munkájukat. Ez történhet 
poszterprezentáció formájában, kis kiállítást rögtönözve, szóbeli formában frontálisan,  
a munkák körbeadásával stb.
Megjegyzés: A téma szemléletes kiegészítője lehet Michael Jackson Earth Song című dala és 
klipje (erre már az előző kötet anyagában is hivatkoztunk.)

Javasolt 
házi feladat

Mf. 45. oldal 12. feladat: feltételes mondatok írása
Tk. 39. oldal 10. feladat: egy fa életének megfigyelése csoportokban, párokban vagy 
egyénileg
Megjegyzés: Ez igen komplex feladat, feltétlenül adjunk időt a megfigyelések 
ismertetésére a későbbiekben!
Következő órára szükséges felszerelés páronként: egy nagyobb befőttesüveg kupakkal, 
némi virágföld, apró kavicsok, egy egyszerű növényke, az ültetéshez evőpálcikák vagy 
vastagabb hurkapálca (tk. 40/11. illusztrációja).

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
52. óra

Az óra célja •	A feltételes mondatok használatának gyakorlása: Conditional 1
•	Tanulásmódszertan: kísérletezünk (a víz körforgásának bemutatása)

Eszközök Tankönyv + CD, Sentence halves: Conditional 1 (Resources 31), szótárak, a kísérlethez 
páronként egy nagyobb befőttesüveg kupakkal, némi virágföld, apró kavicsok, egy 
egyszerű növényke, az ültetéshez evőpálcikák vagy vastagabb hurkapálca

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A mondatkártyák felhasználásával (Resources 31) 
meggyőződhetünk arról, hogy sikerült-e mindenkinek feleleveníteni a feltételes 
mód használatát. E tevékenységgel egyben a házi feladat mondatait (mf. 45/12.) is 
ellenőrizzük.

THE WATER-CYCLE EXPERIMENT Tankönyv 40. oldal

• Előkészítő feladat Beszélgetést kezdeményezünk, amelyben felidézzük az esőerdőről 
tanultakat. Segítségünkre lehet a 37. oldal térképe és szókincse, valamint a 39. oldal 
anyaga.

• 11. feladat  Felidézzük a természetismeret foglalkozásokon tanultakat, a víz 
körforgását. A feladat a mondatok megfelelő sorrendbe helyezése számozással, 
majd ellenőrzés a hanganyag segítségével. Az új szavak megértéséhez szótárakat 
biztosítunk.
Hanganyag     31

• PÁRMUNKA Gyakorlatban is kipróbálhatjuk, mindez hogyan működik. Ehhez célszerű 
olyan tanteremben tartani az órát, ahol a körülmények alkalmasak a kísérletezésre.  
A párok az illusztráció alapján beültetik növénykéjüket az üvegbe, meglocsolják, majd 
lezárják az üveget, és az ablakba helyezik, lehetőleg félárnyékos helyre. Folyamatosan 
figyelemmel kísérik növényüket. Hamarosan látni fogják, hogy pára csapódik ki az 
üvegen. Így szemléltetve egyszerűbb megérteni a víz körforgását. A 11. feladat szókincse 
biztosítja a kísérlet nyelvi hátterét. (Ezt tekinthetjük passzív szókincsnek.)
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Megjegyzés: Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé a nyelvórai kísérletezést, 
az otthon is elvégezhető. Ez esetben is beszéljük meg a folyamatot a 11. feladat 
szókincsét felhasználva!
Ha a kísérletezés otthon zajlik, ezt a foglalkozást a korábban tanultak gyakorlására, 
elmélyítésére, a menet közben kimaradt feladatok megoldására tervezhetjük.

Záró feladat Írjuk le, hány esőerdővel és annak állatvilágával kapcsolatos szó fedezhető 
fel az alábbi betűhalmazban:

rainsectcarnivoreptilemammale

Megoldás: rain, insect, carnivore, reptile, mammal, male

Javasolt 
házi feladat

Mf. 48. oldal 18. feladat: az ismert szavak megkeresése és beírása
Témafüzet: rövid fogalmazás írása a természet, valamint a környezetvédelem 
témakörében (tk. 39–40. oldal feladatai)

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
53. óra 

Az óra célja •	Kívánság kifejezése: I wish … / If only …
•	A feltételes mondatok használatának gyakorlása: Conditional 1 and 2

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, Word builder (Resources 32)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Beszélgessünk arról, hogy milyen ma az időjárás, s milyen öltözéket 
öltöttünk reggel magunkra. 

I WISH AND IF ONLY Tankönyv 40. oldal

• 12. feladat Értelmezzük az ábrázolt szituációt a két megadott mondat összevetésével:

A jelen szituáció leírása: 
It isn’t sunny. It is pouring with rain. I can’t find my raincoat.

A beszélő kívánsága/óhaja:
I wish it wasn’t raining. Or at least I could find my raincoat.

•	További gyakorlásként megkeressük a feladat összeillő mondatait.

• 13. feladat PÁRMUNKA A diákok felváltva választanak szituációt és fejezik ki 
óhajukat.

I don’t know the answer. → I wish I knew the answer.
My notebook doesn’t work. → If only my notebook worked.
I’m not old enough to drive.  → I wish I was older. 

ON A DESERTED ISLAND Munkafüzet 46. oldal

A feladat segítségével felidézhetjük, amit előző évben a feltételes mód második 
típusáról (Conditional 2) tanultunk.  

• 14. feladat CSOPORTMUNKA Előkészítésként áttekintjük a VOCAB CHEST 
szókincsét: a szókártyákból kifejezéseket alkotunk (Resources 32). Többféle megoldás is 
lehetséges. 

•	Ezt követően 3-4 fős vegyes csoportokat alakítunk. 
•	A diákok elképzelik, hogy hajótörést szenvednek egy lakatlan sziget közelében. 

A megadott szókincs és saját ötleteik alapján arról beszélgetnek, mit tennének 
megmenekülésük érdekében:

First, I would swim ashore.
Yes. If we swam ashore, we’d go to find water.
I would make a signal fire on the shore before doing anything else. Etc.
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WORK IT OUT Munkafüzet 47. oldal
• 15. feladat A 11–14. feladat ismételt áttekintésével meggyőződhetünk arról, diákjaink 

értik-e a feltételes szerkezeteket. Az ismétlés módját a csoport igényei szerint 
tervezzük meg! További segítséget kapunk a tankönyv Minisecrets of English oldalain 
(tk. 80. oldal, 84. oldal).

Záró feladat Dream game Olvassuk el a példát a munkafüzet 46. oldalán, majd fűzzük 
tovább a történetet, amelyhez mindenki hozzátesz egy újabb ötletet. A játék kiválóan 
alkalmas a tanult szókincs felelevenítésére, s épít a diákok kreativitására.

If I had lots of money, I’d travel to the UK.
If I travelled to the UK, I’d hire a canal boat.

If I hired a canal boat, I’d… 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 46. oldal 13. feladat: óhajok írása

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
54. óra 

Az óra célja •	Élet Borneó szigetén – emberek és a természet
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
•	Tanulásmódszertan: önmegfigyelés

Eszközök Tankönyv + CD, Crossword puzzle: Save the planet (Resources 33), Word power task sheet 
(Resources 34), szótárak, üres kártyák kérdések írásához

Az óra 
menete

Bevezető feladat Bevezetésként megoldjuk a keresztrejtvényt, amely a tanult 
cselekvések szókincsére épül (Resources 33). 

Megoldás: PEOPLE AND NATURE

CULTURE – PEOPLE AND NATURE Tankönyv 41. oldal

Ismertessük, hogy a Borneó szigetén élő emberek (Penan people) és a természet 
kapcsolatáról fogunk olvasni. 
• Előkészítő feladat A szókincs bevezetése egy feladatlap és a hanganyag 

segítségével történik. A magnó hallgatása közben a diákok önállóan vagy párokban 
összekapcsolják a két oszlop szavait (Resources 34). A megoldás ellenőrzése során 
megmagyarázzuk az új szavakat, kifejezéseket.

Hanganyag     32

• 14. feladat Újra meghallgatjuk a felvételt, közben a diákok követik a szöveget a 
könyvben. Címeket keresnek a képekhez, pl. 

1. A Penan village 
2. Growing rice and vegetables 
3. Weaving baskets

• Differenciálás: PÁRMUNKA A szöveg további feldolgozása differenciált módon 
történhet.

1.  Feladat azok számára, akik a szöveg feldolgozását könnyebben végzik olvasás 
útján: 
Néhány mondatkezdetet idézünk a szövegből azzal kapcsolatban, hogyan tanulnak 
a penan gyerekek. A diákok megkeresik és felolvassák a teljes mondatokat.

Penan children learn by watching…
Girls learn how to…
They care for the forest…

Ezután párokban folyik tovább az információ keresése.
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2.  Feladat azok számára, akik kreatívan, önállóan dolgoznak egy-egy szöveggel: 
A szöveg alapján kérdéskártyákat készítenek, amelyekből felváltva húznak. A 
válaszadó próbál emlékezetből reagálni, vagy a már tanult kifejezésekkel hárítja a 
válaszadást.

I’m afraid I don’t remember.
I’m sorry I can’t answer this question. Etc.

LEARNING TO LEARN: SELF-MONITORING Munkafüzet 47. oldal  

• 17. feladat Tanácsokat olvashatunk arról, hogy milyen fontos saját munkánk 
megfigyelése és fejlődésünk tudatos követése a nyelvelsajátítás folyamatában. 
Ugyanakkor fontos a tanári segítség elfogadása, és annak felismerése, hogy a hibákat 
nem restelnünk kell, azokból épülve tudunk továbblépni. Minden fejezet végén 
érdemes átgondolni az itt felvetett gondolatokat.

WHAT ABOUT YOU? Tankönyv 41. oldal

Záró feladat EXTRA TASK A VOCAB CHEST és a példa segítségével saját tanulási 
tapasztalatainkról beszélgetünk.

By watching my grandpa, I’ve learnt how to set up a tent. Etc.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 48. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása

UNIT 4 – OUR PRECIOUS PLANET
55–56. óra 

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD, Word search: Rainforest animals and plants (Resources 
35), Task sheet: Let’s meet up (Resources 29), üres kártyák, doboz, zene, Sentence halves: 
Conditional 1 (Resources 31)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: szabadidő 
eltöltésének helyszínei, környezetvédelem, ember és természet.

Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 35), ezzel az esőerdő 
élővilágáról tanultakat is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek 
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.

Beszédszándékok ismétlése PÁRMUNKA A diákok sorba rendezik a már ismert 
mondatkártyákat (Resources 29), ezzel gyakorolva a meghívást és az arra való reagálást.
Variáció: Új párok a kártyák átrendezésével újabb párbeszédeket alkotnak, majd 
felolvassák azokat.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a beszélt nyelv sajátja az összevont alakok használata. 
Szemléltetésként dolgozzunk a munkafüzet 47. oldal 16. feladat SOUND CHEST 
mondataival!

Hanganyag     22  

Kiegészítő gyakorlás: Olyan helyszíneket és eseményeket gyűjtünk, ahová a gyerekek 
szívesen elmennének szabadidejükben. Az elhangzó kifejezéseket üres lapokra írjuk.  
A lapokat összehajtogatva egy dobozba helyezzük. 
Zenére körbeadogatjuk a dobozt. Amikor a zene elhallgat, a dobozt kézben tartó diák 
húz egy kártyát, és körülírja az azon olvasható helyszínt. Aki elsőként találja ki a szót, 
meghívja oda egyik osztálytársát. A megszólított társ reagál, a meghívást elfogadva 
vagy visszautasítva. Több kört játszhatunk.
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Nyelvi szerkezetek ismétlése A már ismert mondatkártyákkal felelevenítjük a feltételes 
mondatok első típusát (Resources 31). Kiosztjuk a kártyákat. Egy önként jelentkező 
felolvas egy mondatkezdetet. Az reagál, akinél a folytatás van, mégpedig a teljes 
mondat elmondásával. Addig folytatjuk, míg minden kártya felolvasásra nem került.
Majd mindenki önálló munkával megoldja a munkafüzet 45. oldal 11. feladatát. 

CSOPORTMUNKA A feltételes mondatok második típusának átismétlésére a diákok 
két csoportban kérdéseket írnak. 

What would you do if you saw a spider on your pillow?
What would you do if you found a kitten in your garden? Etc.

A felkészülést követően a két csoport felváltva kérdez és válaszol.
Miközben a diákok kérdezgetik egymást, felírunk néhány ötletüket a táblára. Ezt a 
szókincset használjuk fel óhajaink megfogalmazására:

I wish I didn’t see a spider on my pillow.
If only I found a kitten in my garden. Etc.

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 49. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorának 1. és 3. részét, majd 
az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak 
tudását.
A párbeszédek írásának idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is 
értékelik egymás munkáját.

Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több helyes kérdés írása: 
Facts cards (tk. 37. oldal 5. feladat; mf. 44. oldal 9. feladat).

Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 55–56. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak 
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 48. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete. 
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötleteinek 
segítségével (38. oldal EXTRA TASK, 41. oldal 15. feladat).

REVISION 2
57. óra 

Az óra célja •	A tanult szókincs ismétlése: szabadidős tevékenységek a városban és vidéken
•	Tapasztalatok és preferenciák
•	Meghívás és arra reagálás
•	Képleírás

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra 
menete

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat gyűjtenek az 1. feladat 
táblázatába a képek felhasználásával. 

PREFERENCES Tankönyv 42. oldal

• 2. feladat Előkészítésként a hallott beszélgetéseket a képekhez kapcsoljuk, s ezt 
számozással is jelöljük.
Hanganyag     33

•	Második meghallgatás során a diákok lejegyzik a képekhez tartozó kulcsszavakat.
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• PÁRMUNKA A kulcsszavak segítségével a diákok saját preferenciáikról és 
tapasztalataikról beszélgetnek. Építhetünk a hanganyag kérdéseire:

Do you like travelling by sea?
How often do you travel by train?
Have you ever travelled by plane?
What’s your favourite means of transport? Why do you like it? 
Do you like walking holidays? 

• 3. feladat PÁRMUNKA A párok elolvassák a párbeszédet, majd megkeresik és 
kicserélik az oda nem illő kifejezést. 

Megoldás:  I don’t like comedy films, you know.  
→ I don’t like exhibitions, you know.

 Munkafüzet 50. oldal

• 1. feladat Önálló munkával mindenki kiegészíti a szöveget, majd közösen 
ellenőrizzük a megoldást.

• 2. feladat Felírjuk a táblára az alábbi jelzős szerkezeteket, és közösen variációkat 
találunk ki az aláhúzott szavak kicserélésével:

a crowded city → popular / wonderful / fabulous, etc.
a mosque in the background 
people on the boat
cars in the streets
take a walk in the parks

•	Önállóan vagy párokban készítsenek leírást a képen látható városról. Munkájukat 
segíti a fenti szóbeli előkészítés.

Záró feladat Egy önként jelentkező kiválaszt egy képet a tankönyvből, s ad róla egy 
rövid leírást. Aki hamarabb megtalálja a képet, az folytatja a játékot egy általa választott 
kép leírásával. Célszerű megadni az oldalakat, amelyekről választhatnak (pl. 20–40.). 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 50. oldal 3. feladat: a kifejezések összerakása és mondatba foglalása
Mf. 51. oldal 4. feladat: a mondatok kiegészítése
Szorgalmi feladat: Tk. 42. oldal 1. feladat: a fényképek leírásának elkészítése írásban

REVISION 2
58. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben 
•	Passzív szerkezetek
•	Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, térkép, szótárak

Az óra 
menete

Bevezető feladat A munkafüzet  51. oldal 4. feladatának ellenőrzését követően 
kiemeljünk a feladat passzív mondatát, s megkérjük a diákokat, hogy alakítsák át:

Everybody must be prepared for changeable weather. 
You must be prepared for blizzards.
We must be prepared for a long trip. Etc. 

 Munkafüzet 51. oldal

• 5. feladat A mondatpárok megkeresésével párhuzamba állítjuk a cselekvő és szenvedő 
szerkezeteket.
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• 6. feladat A kulcsszavak felhasználásával mindenki passzív mondatokat ír a képekről. 
Aki hamarabb elkészül, kérdéseket tesz fel a képek információiról, szintén passzív 
szerkezetet használva.

Megjegyzés: Az ellenőrzést frontálisan végezzük, s közben meggyőződhetünk arról, 
tanítványaink milyen szinten sajátították el a tanultakat.

WORLD WATER DAY – DANUBE DAY Tankönyv 43. oldal

• Átvezető feladat Gyűjtsünk szavakat a vízzel kapcsolatosan (vapour, transpire, rain, 
drops, river, lake, water birds, etc.)! Kezdjük állva, s haladjunk körben! Aki nem tud 
újabb szót mondani, vagy ismétel, az leül.

•	Ismertessük, hogy két nemzetközi napról, a víz világnapjáról, valamint a Duna 
napjáról fogunk olvasni ezen a foglalkozáson. 

• 4. feladat A szöveg elolvasása után válaszolni kell a kérdésekre, majd a megoldást a 
szöveg újraolvasása és meghallgatása után ellenőrizzük.

Hanganyag     34

•	Kiegészítő gyakorlás: kérdéseket teszünk fel a hiányzó információra, majd a szöveg 
alapján meg is válaszoljuk azokat:

Trips are organised to ____ to get to know more about them.
____ are held.
Photographs and paintings of ____ are displayed.
Souvenirs are sold to ____.

• PÁRMUNKA Ha időnk engedi, a VOCAB CHEST kifejezéseit felhasználva eljátsszuk 
a feladat szituációját, egymás meghívását a világnap programjaira.

• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való 
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális 
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd. 

Záró feladat Játsszunk szópárbajt! Két önként vállalkozó játékos kijön a tábla két 
oldalára. Választunk egy bírót, aki felírja a játékosok nevét, és pontozni fog. Az osztály 
tagjai a 43. oldal szövegében előforduló szavakat, konkrét kifejezéseket kérdeznek a 
játékosoktól magyarul. Aki hamarabb mondja a szó/kifejezés helyes angol megfelelőjét, 
pontot kap. Ha egyszerre reagálnak, mindketten kapnak pontot.  
Az a győztes, aki hamarabb összegyűjt 5 pontot.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 52. oldal 7. feladat: a szöveg kiegészítése (kiegészítő információ Ausztráliáról)
A Unit 3 és Unit 4 szókincsének áttekintése

REVISION 2 
59. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: Győr
•	Feltételes mód
•	Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, szótárak, munkafüzet, fénymásolat a vázlatban megadott kifejezésekről  
a tk. 44/6. feladatához, Crossword puzzle: Sightseeing in Budapest (Resources 36)

Az óra 
menete

Bevezető A keresztrejtvény (Resources 36) megfejtésével átismételjük a városnézéssel 
kapcsolatos szókincs egy részét, s egyben megismerjük az óra új témáját: (THE) CITY  
OF WATERS. 
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GYŐR – THE CITY OF WATERS Tankönyv 44. oldal

• 6. feladat A szöveg első, csukott könyvvel történő meghallgatása során a diákok 
kipipálják a hallott kifejezéseket:

P the western Transdanubian region 
the seventh largest settlement - sixth
museums and art galleries – exhibitions  
P cultural festivals 
P the Cathedral of the Virgin Mary
founded by Queen Gizella – Saint Stephen
at the end of the 11th century – (very) beginning
P an important pilgrimage site
P ceiling frescoes 
hiking in the Püspökerdő woods – walking 
a 12-km-long hiking trail – 9 
a water training path – forest 

Hanganyag     35

Differenciálás: A feladat nehezíthető vagy egyszerűsíthető a szókincs mennyiségének, 
illetve a feldolgozandó bekezdések számának változtatásával.
A figyelmüket megosztani képes diákoktól kérhetjük a téves információ javítását is.

•	Hallgassuk meg és olvassuk el a teljes szöveget, s ellenőrizzük munkánkat!
•	Újabb átolvasás során igaz / hamis mondatokat írunk, amelyeket párokban vagy 

frontálisan oldunk meg. Nem a mondatok számát, hanem az azok írására szánt időt 
határozzuk meg, ezzel támogatva az eltérő munkatempójú diákokat.

•	Beszélgessünk egy képzeletbeli győri kirándulásról:

If it rains, …
If it doesn’t rain, …
If we go to Püspökerdő, … 
If only we … Etc.

 Munkafüzet 52. oldal

•	Az előző feladat átvezetett az ismétlendő nyelvi szerkezetre, a feltételes mondatok és 
az óhajtás kifejezésére. A 8. és 9. feladatban ezt gyakorolhatjuk.

Záró feladat Röviden beszélgessünk arról, milyen kívánságaink vannak saját nyelvi 
teljesítményünkkel kapcsolatban.

I wish I could speak more fluently.
If only I understood the lyrics of my favourite hits. Etc.

Megjegyzés: Hívjuk fel a diákok figyelmét a munkafüzet Learning to learn részeiben 
olvasható hasznos tanácsokra, tippekre! Ha valamelyik feldolgozására nem jutott időnk, 
itt az alkalom, hogy visszatérjünk e részekre.

Javasolt 
házi feladat

Tk. 44. oldal 7. feladat: hamis információ javítása (passzív szerkezetek áttekintése, 
tagadás gyakorlása)
Témafüzet: Tk. 44. oldal 8. feladat: fogalmazás a kérdések mentén, amellyel a 
városnézéssel kapcsolatos korábbi írás kiegészíthető

60. óra: További gyakorlás és tudáspróba (tk. 45. oldal, mf. 53. oldal) 
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UNIT 5 – COOKING IS FUN 
You can’t make an omelette without breaking a few eggs. (English proverb)

Exam topic: Meals
61. óra

Az óra célja •	Szókincs ismétlése és bővítése: étkezések, ételek
•	Rendszeres cselekvések kifejezésének felelevenítése
•	Hallás utáni szövegértés fejlesztése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Gapped text: Julia’s diet (Resources 37)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Ismételjük át az étkezés témakörhöz kapcsolódó, tanult szókincset egy 
már ismert, a gyerekek által választott szókincsfejlesztő játék segítségével!

HEALTHY DIET – WHAT ABOUT YOU? Tankönyv 46. oldal

• 1. feladat Kiegészítjük a szókincset az ételpiramisban ábrázolt ételek és italok nevével.
•	Meghallgatjuk Juliát, amint étkezési szokásairól mesél, és kipipáljuk a megfelelő 

információt.
Hanganyag     36

•	A kérdések és a válaszok alapján arról beszélgetünk, egészséges-e Julia étrendje.
Variáció: Ha célunk a hallás utáni szövegértés fejlesztése, a szöveg feldolgozására 
feladatlapot (Resources 37) használunk. 

• 2. feladat CSOPORTMUNKA A kérdések és a mintaválaszok a gyakorlást és a 
szókincsbővítést egyaránt szolgálják. A diákok csoportokban beszélgetnek. Majd 
megosztják a többiekkel a szerzett információt úgy, hogy mindenki elmond valamit 
egyik csoporttársáról.

Zsolti usually eats four times a day. Lunch is the main meal of his day.
Zsófi likes mild-tasting food.

• 3. feladat Az első feladat ételpiramisa azt illusztrálja, milyen típusú ételből mennyit 
ajánlott ennünk. Minél közelebb vagyunk a piramis csúcsához, annál kevesebbet 
szabad ennünk az ábrázolt ételekből. Ezzel a rajzzal gyakorolhatjuk a VOCAB CHEST 
mennyiséget jelző szókincsét:

a lot) more … than …
(much) less … than … / fewer … than …
lots of … / a little …

•	A piramis tartalmának 30 másodpercnyi memorizálását követően láncjátékot játszunk 
a példa alapján, a már ismert szabályok szerint.

SHOPPING TROLLEYS Munkafüzet 54. oldal 

• 1. feladat Az előző tevékenység során gyakorolt kifejezéseket használjuk írásban, 
amikor összehasonlítjuk a két bevásárlókocsi tartalmát a példa és a VOCAB CHEST 
segítségével.
Variáció: PÁRMUNKA A pár egyik tagja Anna, másik Julia kocsijának tartalmát írja le. 
Majd összevetik a kettőt.

Student 1: Anna has bought some eggs.
Student 2: Julia has bought lots of eggs. So Anna has bought fewer eggs than Julia.
Student 1: Yes, Anna has bought a lot more eggs than Julia.

Záró feladat A diákok felváltva kérdezgetik tanárukat, hogy minél többet megtudjanak 
étkezési szokásairól.

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: rövid fogalmazás írása saját étkezési szokásainkról (tk. 46. oldal 1–2. feladat 
alapján)
Megjegyzés: Amennyiben órán a feladatlappal (Resources 37) dolgoztunk, a szöveget 
átalakítva könnyebben írhatjuk meg a fogalmazást.
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UNIT 5 – COOKING IS FUN
62. óra

Az óra célja •	Hallott szövegből lényeg kiemelése
•	Tanácsadás (should / shouldn’t)
•	Szókincs bővítése: konyhai eszközök

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, konyhai eszközök, Cards for guessing: Kitchen 
equipment (Resources 38)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Az otthon írt fogalmazásokból találomra idézünk néhány mondatot.  
A diákok tippelnek, kitől származnak a gondolatok. 
Az írásokra a későbbiekben egyéni visszacsatolást adunk.

HEALTHY OR UNHEALTHY? Munkafüzet 54 . oldal

• 2. feladat Sylus és Mark étkezési szokásairól hallunk. Feladat a táblázat kitöltése. 
Célszerű a teljes szöveget meghallgatni tájékozódás céljából, majd második 
meghallgatás alatt jegyzetelni, harmadik alkalommal kiegészíteni, ellenőrizni a 
lejegyzett dolgokat. 

Hanganyag     23  

•	A táblázat adatait mondatba foglaljuk, közösen így ellenőrizzük azokat.

• 3. feladat Az információ értelmében tanácsokkal látjuk el a fiúkat: miből kellene 
kevesebbet, miből többet enniük. 

KITCHEN EQUIPMENT Tankönyv 47 . oldal

• 4. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítjük a szókincset. Először 
követjük a könyv képes szótárában a hallottakat. Újabb meghallgatás során kórusban 
elismételjük a szavakat. 

Hanganyag     37

•	A szókincset valódi tárgyakkal is gyakorolhatjuk. Egy dobozban elhelyezünk 5–8 
konyhai használati tárgyat (pl. vágódeszka, mérőpohár, fakanál, kanál, konyharuha, 
sószóró, kötény). Ügyeljünk arra, hogy veszélyes tárgy ne kerüljön közéjük!  
Egy önként jelentkező csukott szemmel választ a tárgyak közül, s tapintás alapján 
beazonosítja azt. Ha nem jut eszébe a megfelelő angol szó, a többiek eldöntendő 
kérdésekkel segíthetik.

• 5. feladat A VOCAB CHEST igéivel tovább bővítjük a szókincset. Majd a hallott 
körülírások alapján kiválasztjuk a 4. feladat illusztrációján látható tárgyakat. 

Hanganyag     38

Megjegyzés: Az igék jó része már ismert korábbi leckékből, illetve az előző kötetekből. 
Igény esetén kártyákkal gyakorolhatunk (Resources 38).

• 6. feladat PÁRMUNKA Amennyiben a csoport összetétele engedi, lány-fiú párokban 
dolgozunk a feladaton: a diákok listákat készítenek arról, hogy az egyes szituációkban 
milyen konyhai eszközökre lenne szükségük. 

Záró feladat PÁR- vagy CSOPORTMUNKA Kitalálós játékot játszunk a tankönyv  
47. oldal 5. feladatának ötlete szerint.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 55. oldal 4. feladat: keresztrejtvény megfejtése és a képek feliratozása
Mf. 55. oldal 5. feladat: a képek feliratozása
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UNIT 5 – COOKING IS FUN
63. óra

Az óra célja •	Szókincs felelevenítése és bővítése: mennyiségek kifejezése
•	Tárgyak körülírásának gyakorlása
•	Utasítások követése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, Cards for guessing: Kitchen equipment (Resources 38)

Az óra 
menete

Bevezető feladat Önként vállalkozó diákok felváltva körülírják a Mf. 55/5. feladat 
képein látható tárgyakat. A többiek a számok alapján azonosítják azokat, és felírják a 
megnevezésüket a táblára. Közben ellenőrizhetjük a házi feladatot is. 
Ehhez a tevékenységhez használhatjuk az előző óra kártyáit (Resources 38).

SANDWICHES Tankönyv 48. oldal

• 7. feladat  A feladat a szendvicsekhez szükséges alapanyagok kiválasztása a hallott 
információ alapján.

Hanganyag     39  

•	Újabb meghallgatás során kiírjuk a füzetbe a megadott igéket, majd lejegyezzük a 
megfelelő hozzávalókat is. 

Mix … the chopped eggs, celery, olives and mayonnaise. 
Spread … the mixture on the bread slices.
Cover … it with a slice of ham and cheese.
Decorate … the sandwiches with chopped lettuce leaves.

Végül közösen felidézzük a szendvicsek készítésének módját.

Megjegyzés: Egy kiegészítő szituációs játékkal feleleveníthetjük, amit az utasítások 
továbbadásáról tanultunk (He / she tells / asks / warns us (not) to…).

CONTAINERS Tankönyv 48. oldal + munkafüzet 56. oldal

• PÁRMUNKA Az EXTRA TASK ötlete alapján csoportosítjuk a tanult szókincset.  
A diákok párokban kitöltik az alábbi táblázat rubrikáit, majd 2–2 pár összeveti 
munkáját.

a packet of a jar of a tube of a pound of a bottle of

•	A munkafüzet 56. oldal 6. feladatának megoldásával kiegészíthetjük a fenti táblázat 
anyagát, abban újabb rubrikákat nyithatunk. 

• 7. feladat A képek és a kifejezések összekapcsolásával hasznos szókincset tanulunk, 
elevenítünk fel. Ha tanítványaink szeretnek tevékenység közben tanulni, készítsük 
el közösen a szókincset tartalmazó memóriakártyákat, és játsszuk kis csoportokban a 
már ismert szabályok szerint.

Megjegyzés: A kártyák elkészítése a tanulási folyamat része. Ha erre mégsem tudunk 
időt szánni a foglalkozáson, kérjük meg a diákokat a sorozat előzetes, otthoni 
elkészítésére, a megfelelő munkamegosztást megtervezve. 

Záró feladat Bingózzunk a 7. feladat kifejezéseivel!

Javasolt 
házi feladat

Mf. 60. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése és beírása
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UNIT 5 – COOKING IS FUN
64–65. óra

Az órák célja •	Szókincsbővítés: magyar ételek
•	Együttműködés csoportokban: projekttevékenység 
•	Írás: adott szöveg kreatív átfogalmazása

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, szótárok, 2 CD-lejátszó

Az órák 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként játsszunk szóteniszt két 
csoportban! Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, étkezéssel kapcsolatos szót tud 
mondani. A játék során a csapattagoknak felváltva kell kifejezéseket mondaniuk 
(különféle tárolókban ételek és italok). A játék addig tart, ameddig egyik csapat sem 
ismétel szót.

SHALL WE MAKE IT? Tankönyv 48. oldal + munkafüzet 56. oldal

8. feladat A feladatok párhuzamos megoldása lehetőséget ad a diákok érdeklődésének 
figyelembevételére. Akik szeretnek a konyhában tevékenykedni, azoknak a 
tankönyvi feladatot ajánljuk. A főzés iránt kevésbé érdeklődőknek a munkafüzet 
rövidebb feladatait javasoljuk. Túl nagy létszám esetén a két csapaton belül kisebb 
munkacsoportokat hozunk létre. 

• Tk. 48/8.  CSOPORTMUNKA 
1.  A szöveg átolvasása közben szótárak segítségével feldolgozzák az új szókincset, 

közben a kihívást kedvelők megpróbálhatják sorba rendezni az utasításokat. 
2.  A CD meghallgatása közben sorrendbe állítják a salátakészítés lépéseit, illetve akik 

ezt már megtették, ellenőrzik munkájukat.

 Hanganyag tk.     40

3.  Kreatív írás: az ismert szókincset, korábbi gyakorlati tapasztalatukat és 
kreativitásukat használva újabb recepteket írnak, s a receptekből könyvecskét 
fűznek.

• Mf. 56/8  CSOPORTMUNKA 
1.  Két turmixrecept hozzávalóit kell kiegészíteniük hallás után.

 Hanganyag mf.     24

2.  A megadott igékkel megírják a receptek utasításait.
3. Illusztrálják a leírásokat.

Megjegyzés: A munkafüzet 57. oldal 9. és 10. feladatát azoknak ajánljuk otthoni 
feldolgozásra, akik szívesen foglalkoznak a témával. 

HUNGARIAN CUISINE Tankönyv 49. oldal

• 9. feladat A kommentek elolvasása során ki kell szűrnünk a magyar ételneveket:
paprika stew, sour cherry soup, fisherman’s soup, 
goulash, cabbage rolls, poppy seed rolls

•	Felolvassuk az alábbi leírásokat, és megkérjük a diákokat az ételek megnevezésére:
1.  Cooked cabbage leaves are filled with minced meat seasoned with onion and spices.

(cabbage rolls)
2.  It’s meat, simmered in thick creamy paprika gravy, served with small dumplings. 

(paprika stew)
3. It’s pastry filled with poppy seeds. (poppy seed rolls)
4.  It’s a very rich soup with beef, onions, vegetables, spices and paprika powder in it. 

(goulash)
5.  It’s made of carp or mixed river fish, spiced with hot or mild-tasting paprika. 

(fisherman’s soup) 
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CHANGING HABITS Tankönyv 49. oldal
• 11. feladat A szöveg az angol érkezési szokások változását mutatja be. Mintájára, 

a VOCAB CHEST felhasználásával, mindenki fogalmazást ír saját étkezéséről, 
kiegészítve a fejezet első órája után írtakat (témafüzet). 

Záró feladat A foglalkozást a tankönyv 49. oldal 11. feladat mondatainak igaz / hamis 
változataival fejezzük be. 

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: egy ételrecept csatolása az étkezés témához (tk. 48. oldal, mf. 56–57. oldal),  
és az órán megkezdett fogalmazás befejezése
Szorgalmi feladat: tk. 49. oldal 10. feladat: saját komment írása

UNIT 5 – COOKING IS FUN
66. óra

Az óra célja •	Szókincs bővítése: étteremben
•	Párbeszédekben való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word search: At a pizzeria (Resources 39), a tanult 
ételek képei (annyi, ahány tanulónk van)

Az óra 
menete

GUESS WHERE? Munkafüzet 58. oldal

Bevezető feladat Az elhangzó párbeszédek szerint kell sorba rendezni a megadott 
helyszíneket. 

Hanganyag     25

Megoldás: supermarket, vegetable garden, home, self-service restaurant, bed and breakfast house, 
greengrocer’s

AT A FAST-FOOD RESTAURANT Tankönyv 50. oldal

• Ráhangoló feladat Ételképekkel játszunk. Körben helyezkedünk el, hogy lássuk 
egymást. Egyenként megnevezzük a képeken látható ételeket, majd mindenki húz 
egyet. Megszólítjuk az egyik diákot:

Can I have a Caesar salad, please?

A megszólított diák átadja az adott képet. S mivel ő maradt „étel” nélkül, a következő 
körben ő kérhet.

• 12. feladat Hallás alapján kell megtalálnunk az olvasott és hallott információ közti 
eltéréseket.

Hanganyag     41

• PÁRMUNKA Először a CD segítségével gyakoroljuk a helyes kiejtést és hanglejtést. 
Majd a megadott kifejezések felhasználásával variáljuk a beszélgetést.

AT A PIZZERIA Munkafüzet 58. oldal

• 12. feladat PÁRMUNKA A tevékenységet a szókincs bővítésével kezdjük: a 
párok megoldják a szókeresőt (Resources 39), amelyben az étlapon szereplő ételek 
szerepelnek. Majd az étlap segítségével jelzőket kapcsolnak az ételnevekhez:

grated cheese, sliced mushrooms, diced chicken, creamy sauce, etc.

•	A megoldások ellenőrzése után tanulmányozzák az étlapot, s ételeket ajánlanak a 
feladat szereplőinek a megadott információ figyelembevételével:
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Sylus doesn’t like onions or mushrooms.
Kathy is vegetarian.
Mark likes spicy dishes.
Anna prefers chicken to beef.
Pineapple is Julia’s favourite fruit.
Oli likes salami but he doesn’t like bacon.

Záró feladat A foglalkozást láncjátékkal zárjuk:
Kata: I like cheese.
Árpi: You must try Italian salad with grated mozzarella cheese. I’m vegetarian.
Dorka: I’d recommend vegetarian lasagne. I prefer beef to chicken. Etc.

Javasolt 
házi feladat

Előkészület a következő órára: tk. 50. oldal 13. feladat – a kérdések alapján rövid 
fogalmazás írása

Megjegyzés: Célszerű előre ismertetni a következő óra feladatát (kiselőadás – leírást lásd 
a következő vázlatban), hogy diákjaink tudatosan készülhessenek rá. 

UNIT 5 – COOKING IS FUN
67. óra

Az óra célja •	Tanultak alkalmazása: szerepjáték
•	Tanulásmódszertan: kiselőadások tartása

Eszközök Tankönyv, munkafüzet

Az óra 
menete

CHAIN GAME – YOUR TURN Munkafüzet 59. oldal 
• Bevezető feladat 14. feladat Láncjátékot játszunk, amely a diákok korábbi 

tapasztalataira épít, egyben a memóriát is fejleszti. Egy önként jelentkező bevezeti 
a játékot a példa alapján. Egy másik diák átveszi a szót, elismétli a hallottakat, majd 
kiegészíti azt saját ötletével. 

LEARNING TO LEARN Tankönyv 50. oldal + Munkafüzet 59. oldal
• 13. feladat A tankönyv feladata lehetőséget teremt arra, hogy visszatérjünk a változó 

étkezési szokások témájához (tk. 49. oldal 11. feladat), bővítsük azt, ugyanakkor más 
módon közelítsük meg a témát. A feladat párokban rövid (2–3 perces) kiselőadást 
tartani. A párok önkéntes alapon szerveződnek, fontos, hogy olyan diákok 
dolgozzanak együtt, akik ezt szívesen teszik, és hatékonyan tudják egymás munkáját 
segíteni.
A párok a feladat kérdései alapján fűzik mondanivalójukat, az előzetes otthoni 
felkészülésnek megfelelően. A közös tartalom kidolgozását követően az előadás 
módjára fókuszálnak, figyelembe véve a feladat tanácsait.
Megjegyzés: A munkafüzet 16. feladatában olvasható tippek előadás közben lehetnek 
segítségükre, amikor elfelejtenek egy-egy szót, vagy ki szeretnék küszöbölni a 
szóismétléseket. Ezek a technikák hosszú távon épülnek be előadásmódjukba, de 
ehhez az első lépéseket most tehetik meg. 

• CSOPORTMUNKA Az előadásokat csoportokba szerveződve tartják meg 
egymásnak. 

Záró feladat Óra végén a diákok megerősítő visszacsatolást adnak az elhangzott 
előadásokról.

Zorka and Bálint’s presentation was great. They spoke clearly and fluently.
I enjoyed the twins’ presentation very much because they used some pictures to illustrate  
their talk. 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 60. oldal 17. feladat: a tanult szókincs áttekintése
Mf. 60. oldal 18. feladat: mondatok fogalmazása minta alapján
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UNIT 5 – COOKING IS FUN
68. óra

Az óra célja •	A hálaadás ünnepe
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
•	Azonos tartalom kifejezése más nyelvi eszközökkel és szókinccsel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, a diákok által készített memóriakártyák (ételtárolók 
és egységek)

Az óra 
menete

SOUND CHEST Munkafüzet 59. oldal
Bevezető feladat A 63. órán használt, a diákok által készített memóriakártyákkal 
felelevenítjük a mennyiséget jelző kifejezéseket. 
• 15. feladat A szókincs bővítése mellett a kifejezések helyes kiejtését gyakoroljuk.

Hanganyag     26

CULTURE – THANKSGIVING CELEBRATIONS Tankönyv 51. oldal

•	Ismertessük, hogy a mai órán egy amerikai szokás, a hálaadás eredetéről tanulunk. 

• 14. feladat A hálaadásról szóló szöveg első részével bingózunk (→ To celebrate it, 
the Pilgrims had a feast of thanksgiving.). Egy 4 × 3-as táblázatot rajzolunk a füzetbe. 
Felolvasunk a szövegből 12 előre kiválasztott szót, s a diákok beírják azokat a 
táblázatuk tetszőleges rubrikáiba. Majd elmagyarázzuk, hogy a beírt szavak mind 
szerepelnek a hanganyagban. Azt kell figyelniük, és közben pipálniuk a táblázat 
szavait. Az a nyertes, aki elsőként tud kipipálni egy teljes vízszintes sort.

Hanganyag     42  első rész

•	A kép leírását követően meghallgatjuk a teljes hanganyagot, majd válaszolunk a 
feladat kérdéseire. 

Hanganyag     42

•	A szöveg alaposabb átolvasása alatt megkeressük az alábbi körülírásoknak megfelelő 
szavakat:

a pilgrim – someone who travels to a holy place
to supply (with) – to provide someone with something that they need
to plant – to put seeds in the ground
a crop – a plant grown for food, usually on a farm
a harvest – collecting a crop
a feast – a large meal
venison – the meat from a deer
a pumpkin – a large round vegetable with a thick orange skin 

(Macmillan English Dictionary 2007)

• PÁRMUNKA A padtársak együtt dolgoznak. Felváltva kezdenek el 1-1 mondatot a 
14. feladat szövegéből, amelyet társuknak mielőbb meg kell találni, és be kell fejezni. 
Ha sikerül a mondat végigolvasása, a felolvasó kap egy pontot, ha a kereső társnak 
sikerül a szót átvennie, a pont az övé.

Megjegyzés: A helyes kiejtés elsajátítása céljából szerencsés a szöveg ismételt 
végighallgatása a játék megkezdése előtt.

Záró feladat Egyenként felolvassuk az alábbi mondatokat, amelyek megfelelőit a diákok 
megkeresik a tankönyvi szövegben.

In 1620, around 100 people left England. 
A ship called Mayflower took them to America. 
They arrived in America in six weeks.
Native Americans gave seeds and food to them.
They celebrated the first harvest with a feast of thanksgiving. 
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Javasolt 
házi feladat

Mf. 60. oldal 19. feladat: kérdések írása

UNIT 5 – COOKING IS FUN
69–70. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során 

Eszközök Tankönyv, munkafüzet, Word search: What can you do in the kitchen? (Resources 40), 
különböző ételtárolók vagy azok képei / rajzai, Task sheet: Quantities (Resources 41)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: ételek, 
ízek, egészséges étkezés, ételtárolók, konyhai tárgyak.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 40), ezzel a főzéshez 
kapcsolható igéket is gyakorolják. Kiegészítő feladatként kérhetjük, hogy az adott 
igékhez főneveket gyűjtsenek:

to peel onions, potatoes, apples
to boil water, soup
to slice bread, ham, cheese, etc.

Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek 
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.

Beszédszándékok ismétlése PÁRMUNKA Két csoportba válogatjuk az alábbi 
kifejezéseket:

What is the speciality of the place? 
How can I help you?
What would you like to drink?
If you like exotic food, try Pita Island.
Water, please.
Anything else?
I want a grilled chicken salad, please.
I’d like a blueberry muffin.
What would you recommend?
Have you got any vegetarian dishes?  
I’d recommend Pizza Portofino.
You must try our freshly squeezed orange juice.

Waiter / seller Customer

PÁRMUNKA A munkafüzet 58. oldalának menüjét, valamint az 59. oldal  
13. feladatának példáját felhasználva szerepjátékot játszunk. A korábban megismert 
szerkezeteket bővíthetjük a SENTENCE CHEST kifejezéseivel, mondataival.

Nyelvi szerkezetek ismétlése PÁRMUNKA Az előkészített ételtárolókat  
(képeket / rajzokat) kiosztjuk a pároknak, akik adott idő alatt összegyűjtik, mit 
tárolhatunk a kapott tartóban, pl. a carton of milk / juice, hot chocolate, cream. 
Ezt követően közösen vagy önálló munkával megoldjuk a gyakorló feladatlapot 
(Resources 41).

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 61. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorának első és harmadik 
részét, majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire 
érzi biztosnak tudását.
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A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik 
egymás munkáját.

Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több helyes kérdés írása 
az étkezési szokásokról, egészséges táplálkozásról.

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 69–70. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre 
adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 60. oldala, a Feladatlapok 
megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv 
projektötletének segítségével (51. oldal 15. feladat).

UNIT 6 – SPORTS
Motto: Practice makes perfect (Latin proverb)

Exam topic: Sports
71. óra 

Az óra célja •	Szókincsbővítés: sportágak
•	Érdeklődés, tetszés és nemtetszés kifejezése
•	Fontos információ kiszűrése hallott és olvasott szövegből 

Eszközök Tankönyv + CD, üres kártya mindenkinek a kérdések írásához

Az óra 
menete

Bevezető feladat Csoportosítsuk a korábban tanult sportok neveit: 

Team sports Individual achievement sports

SPORTS AROUND THE WORLD Tankönyv 52. oldal

• 1. feladat Megnevezzük a képeken látható sportágakat: tennis, rugby, archery, horseback 
riding, mountaineering

•	Meghallgatjuk a hanganyagot. Feladat azon sportok kiválasztása, amelyek leírását 
halljuk.
Hanganyag     43

Megoldás: archery, mountaineering, rugby

Variáció: Az alábbi feladattal kiaknázhatjuk a szöveg szókincsét, fejleszthetjük a hallás 
utáni szövegértést. A beírandó szavak mennyiségével differenciálhatunk. 

For this activity you need a bow and arrows. In ancient times, these weapons were used in 
hunting and fighting. Nowadays, it is a sport or a hobby.  – It is archery.

This is a sport or a hobby for those who like hiking, climbing and skiing.
Climbers must use special safety equipment. – It is mountaineering.

It is a type of ball game developed in England. – It is rugby.

THE DAYS OF SPORT – HOW MANY CHILDREN…? Tankönyv 52. oldal

• 2. feladat A budapesti sporteseményről szóló szöveg és a képek segítségével 
megerősítjük szókincsünket. Gyakorlásként az említett sportokat a képekhez 
kapcsoljuk. A szövegértést igaz / hamis mondatok alapján ellenőrizhetjük. 
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• 3. feladat A diákok kérdéseket írnak a VOCAB CHEST szókincsét felhasználva. 
Adhatunk mintát:

Do you like / dislike watching sporting events?
Are you good at skiing / tennis / hockey?
Do you want to try out / to take up a water / winter sport? Etc.

A diákok körbejárva minél több társuknak teszik fel a kérdésüket. Majd megosztják 
egymással, amit megtudtak. A készségfejlesztés fókuszától függően döntsük el, 
szóban vagy írásban végezzük a visszacsatoló tevékenységet. 

Záró feladat Variáljuk az alábbi mondatot úgy, hogy mindenki csak egy-egy szót 
változtat:

Nobody likes going to handball matches.
We like going to handball matches.

We like going to handball training.
We like going to basketball training. Etc.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 62. oldal 1. feladat: a képek feliratozása, a szókincs memorizálása
Mf. 62. oldal 3. feladat: a táblázat első oszlopának kitöltése
Témafüzet: A sport témakör bevezetéséhez felhasználhatjuk a tankönyv 52. oldal  
2. feladat szövegének egyszerűsített változatát.

UNIT 6 – SPORTS
72. óra

Az óra célja •	Szókincs gyakorlása és bővítése: sportágak, helyszínek
•	Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word cards: Sports equipment (Resources 42), Picture 
cards: sports (Resources 43) minden csoport számára

Az óra 
menete

HOW SPORTY ARE THEY? Munkafüzet 62. oldal

• Bevezető feladat A képek (mf. 62/1.) feliratozásának ellenőrzését követően kipipáljuk 
a hanganyagon hallott sportokat.

Hanganyag     27

• 2. feladat Újra meghallgatjuk a Markról és Oliról szóló szöveget, közben megjelöljük 
az igaz és a hamis információt. 

Differenciálás: PÁRMUNKA A párnak az a tagja, akinek nehezebb a szöveg követése 
hallás után, az igaz információ kiválasztására koncentrál, aki pedig jobban meg tudja 
osztani a figyelmét, vállalja a hamis mondatok megtalálását és javítását.

• 3. feladat CSOPORTMUNKA A táblázat otthon kitöltött része alapján beszélgetést 
kezdeményezünk arról, kinek mennyire sportos az életvitele. Majd a diákok 3 fős 
csoportokban beszélgetnek tovább, a táblázatot is kitöltve.

Variáció: A bevezető frontális beszélgetés alatt töltjük ki a táblázatot.

SPORTS GROUNDS AND EQUIPMENT Tankönyv 53. oldal

• 4. feladat A hanganyag és a képek segítségével bővítjük a szókincset. 

Hanganyag     44

• 5. feladat A sporteszközök neveit szókártyákkal kapcsoljuk az adott sportágakhoz 
(Resources 42). Az 5. feladat illusztrációi segítségével megerősíthetjük tudásunkat. 

•	A beszélgetések alapján kiválasztjuk az említett sportokat.

Hanganyag     45

• 6. feladat PÁRMUNKA A párok a szerepkártyáknak megfelelően beszélgetnek.



74 • A TANANYAG óRáKRA BONTOTT FELDOLGOZáSI jAVASLATA 

Záró feladat CSOPORTMUNKA Szó- és képkártyákat használva, 3 fős csoportokban 
összegezzük a szókincset (Resources 43). A képeket összekeverve, képpel lefelé fordítva 
az asztal közepére helyezzük. Minden játékos kap egy szókártyát: 

EQUIPMENT NEEDED
CLOTHES NEEDED
AREAS TO PRACTISE

A képeket egyenként fordítják fel, megnevezik az adott sportot, és összegyűjtik a 
kártyájuknak megfelelő szókincset.

Megjegyzés: A következő órák egyikén 4 fős csoportokban játszhatjuk ugyanezt a játékot, 
a negyedik szókártya felhasználásával: ACTIONS TO CARRY OUT. Írásbeli rögzítése a 
munkafüzet 63. oldal EXTRA TASK táblázatában lehetséges.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 63. oldal 4. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Témafüzet: rövid fogalmazás írása a sportolás témakörében, az előző órán megkezdett 
írás folytatásaként (mf. 62. oldal 3. feladat kérdései alapján)

UNIT 6 – SPORTS
73. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: információ feldolgozása és megosztása
•	Információ tömörítése
•	Kreatív írás: rövid cikk egy választott sportágról

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, szótárok, internet-hozzáférés, újságok minden 
csoportnak (sportrovat)

Az óra 
menete

Bevezető feladat A diákok felírják a munkafüzet 63. oldal 4. feladat szavait a 
táblára, majd megnevezik a sportokhoz szükséges felszerelést. Így a házi feladatot is 
ellenőrizhetjük.

SPORTS QUIZ Munkafüzet 63. oldal

• 5. feladat A diákok párokban megoldják a feladványt, majd összevetjük a megoldást  
a hanganyaggal. 

Hanganyag     28

THE FASTEST GAME ON GRASS Tankönyv 54. oldal

• 7. feladat PÁRMUNKA A párok tagjai felosztják egymás közt a szöveget, alaposan 
elolvassák a választott részt, és gondolattérképet készítenek róla. Szükség esetén 
szótárt is használhatnak. A gondolattérképre írt szavak segítségével megosztják 
egymással az új ismereteiket.

Megjegyzés: A videó megtekintésével jobban megértjük ennek az Írországban oly 
kedvelt játéknak a menetét: http://www.youtube.com/watch?v=fgEMvRrOCRI.   
A szöveg szókincse kezelhető receptívként.

•	Emeljük ki az alábbi mondatokat, amelyek kiegészítésével más sportokról is 
beszélgethetünk:

It is a … game and it is more than … years old. 
There are … players in total in each team. 
The aim of the game is to … 
… is played throughout the world, and is popular in …  
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ANOTHER SPORT Tankönyv 54. oldal

• 8. feladat CSOPORTMUNKA Képességek szerint vegyes csoportokat alakítunk. 
A csoportok átlapozzák a hozott napilapokat (közben alkalom kínálkozik a tanult 
rovatok szókincsének átismétlésére). A sportrovatból kiemelik az említett sportágakat. 
Ezek közül egyet kiválasztanak, és egy rövid cikkben bemutatják azt a feladat 
kérdéseit követve. A megvalósítás történhet papíron vagy számítógépen.

Megjegyzés: A hatékony munkavégzés és a megfelelő munkamegosztás érdekében 
csoportszerepeket oszthatunk ki (időfigyelő, ötletfelelős, jegyző, illusztrátor stb.).  

Záró feladat A csoportok tagjai megbeszélik, ki mivel járul hozzá a cikk befejezéséhez.                                                        

Javasolt 
házi feladat

A fogalmazások befejezése, illusztrálása
Sportágakat ábrázoló képek gyűjtése a következő órára

UNIT 6 – SPORTS 
74–75. óra

Az órák célja •	Szókincsbővítés: sportágak leírása
•	Vélemény kifejezése: összehasonlítás (melléknevek fokozásának ismétlése)
•	Hallott és olvasott szöveg eltéréseinek felismerése

Eszközök Tankönyv + CD, sportágakat ábrázoló képek, Picture cards: Sports (Resources 43) minden 
csoport számára, (munkafüzet + CD) 

Az órák 
menete

Óra előtt az elkészült cikkeket elhelyezzük a faliújságon. 

Bevezető feladat A diákok a tankönyv 54. oldal 8. feladatában olvasható vagy önállóan 
szerkesztett kérdések segítségével kérdezik tanárukat kedvenc sportjáról.

Is it an individual sport?
If it is a team sport, how many players are involved?
What equipment do players need to do this sport?
What do you think of the sport? Etc.

FIND THE ODD WORDS Tankönyv 55. oldal 

• 9. feladat A sportágak felismerésében segítenek a feladat vastag betűkkel szedett 
szavai és kifejezései. Az alábbi kulcsszavak alapján a diákok megkeresik és felolvassák 
az adott sportok nevét:

horseback, a wooden or plastic ball (polo)
a racket sport, a small court, a shuttlecock (badminton)
acrobatic moves, water, music (synchronised swimming)
two teams, a rope (tug of war) 
a hard table, a net (table tennis)
various distances and terrains (cycling)
short-distance running, marathon running, discus throwing, pole vaulting, hurdle 
jumping, long-distance walking, and high jumping (track and field)

Variáció: A játék párokban is játszható, ahol a játékosok felváltva kérdezik egymást.  
A megadott szavak mennyiségének csökkentésével nehezíthető a feladat megoldása.

•	A szókincs és a leírások megismerését követően meghallgatjuk a hanganyagot. 
Feladat az eltérések megtalálása.

Hanganyag     46

Differenciálás: A kihívásokat kedvelők csukott könyvvel hallgatják a szöveget, felidézik 
a könyvben olvasottakat, s leírják a CD-n hallott téves információt.
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COMPARISON Tankönyv 55. oldal

• 10. feladat A feladat véleményünk kinyilvánítására ösztönöz. A példák alapján 
áttekinthetjük a melléknévfokozás különféle formáit, és az összehasonlító szerkezetek 
terén bővíthetjük ismereteinket:

Swimming is less difficult than synchronised swimming
Football is far more popular than basketball.
Marathon running is by far the most tiring sport.
Tug of war is the best game I have ever tried.

Beszélgetés során használhatjuk az egyetértés és egyet nem értés korábban megismert 
szófordulatait.

• 11. feladat CSOPORTMUNKA További gyakorlásként a diákok csoportokban 
alkotnak véleményt az általuk hozott képeken látható sportágakról.

Megjegyzés: A melléknevek fokozásának összefoglalója a Minisecrets of English részben 
olvasható részletesen (tk. 85–87. oldal).

OPCIÓ gyorsabban haladó csoportok számára:

THE LONDON MARATHON Munkafüzet 65. oldal
A feladatsor a sport mellett a brit főváros nevezetességeiről is szól, és komplex 
készségfejlesztésre alkalmas.

• 9. feladat A futás útvonalának leírását hallgatva követjük azt a térképen, majd beírjuk, 
kiegészítjük az említett helyszínek nevét. 

Hanganyag     29

Megbeszéljük a to raise money for charity kifejezés jelentését.

• EXTRA TASK PÁRMUNKA Az útvonal ismeretében a diákok riporterként közvetítik 
az eseményt a megadott elöljárószók felhasználásával.

• 10. feladat A sort a kvíz megoldásával zárjuk.

Hanganyag     30

Megoldás: a, b, b, a, a, b, a

Záró feladat CSOPORTMUNKA Szó- és képkártyák segítségével, 4 fős csoportokban 
összegezzük a szókincset (Resources 43). A képeket összekeverve, képpel lefelé fordítva 
az asztal közepére helyezzük. Minden játékos kap egy szókártyát: 

EQUIPMENT NEEDED
CLOTHES NEEDED
AREAS TO PRACTISE
ACTIONS TO CARRY OUT

A képeket egyenként fordítják fel, megnevezik az adott sportot, és összegyűjtik a 
kártyájuknak megfelelő szókincset.  A cselekvések társításában segítséget ad a tankönyv 
55. oldal 9. feladata.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 64. oldal 6. feladat: a leírásoknak megfelelő sportok megnevezése
Mf. 64. oldal 7. feladat: meghatározások írása kulcsszavakkal
Mf. 64. oldal 8. feladat: összehasonlítás
Témafüzet: A sportról közösen írt cikk szövegének beillesztése

UNIT 6 – SPORTS 
76. óra

Az óra célja •	Szövegfeldolgozás: hallott szövegből fontos információ kiszűrése
•	Múltbeli kötelezettség kifejezése
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Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, Crossword puzzle: Sports (Resources 44)

Az óra 
menete

Bevezető feladat A munkafüzet 64. oldal 6. és 7. feladat segítségével tabu játékot 
játszunk. A játékmesternek úgy kell körülírnia egy sportot, hogy annak neve vagy 
a nevében foglalt szavak ne hangozzanak el. A szót leghamarabb kitaláló veszi át a 
játékmester szerepét. Ezzel a házi feladat egy részét is ellenőrizhetjük.

A TRUE STORY Tankönyv 56. oldal
• Átvezető feladat Megoldjuk a keresztrejtvényt (Resources 44). A beírandó szavak 

második betűit összeolvasva megtudjuk mai olvasmányunk főszereplőjének a nevét: 
STEFANIE REID. 

• 12. feladat Az igaz / hamis mondatok áttekintése közben megbeszéljük az esetleges új 
szavakat. Majd meghallgatjuk a hanganyagot, közben a diákok jelölik, melyik mondat 
igaz, melyik hamis. Második meghallgatás alkalmával próbáljuk kijavítani a hamis 
információt.
Hanganyag     47

•	A szöveg átolvasásával a diákok meggyőződhetnek munkájuk helyességéről.
•	Ezt követően újra elolvassuk a szöveget, ezúttal az eseményekre fókuszálva. Feladat a 

szöveg kiegészítése (emlékezetből):

Stefanie Reid ______ a talented athlete.
She ______ in track and field events. 
At the age of 16, Stefanie ______ her right foot in a boating accident. 
So, she had to ______ how to live with an artificial limb. 
After the accident, she ______ to concentrate on her university studies. 
Later, she ______ to join the college’s track and field team. 
She ______ a successful sports woman.
She ______ to Beijing as a member of the Canadian Paralympic team. 
She ______ a bronze medal in the women’s 200 metres. 

Megoldás: is, competes, lost, learn, decided, managed, became, travelled, won  

Megjegyzés: A feladat mintát ad a szöveg egyszerűsítésére, összefoglalására is.  
A tevékenységhez készíthetünk mondatkártyákat és szókártyákat, dolgozhatunk két 
csoportban, memóriajátékot játszva, vagy dolgozhatunk interaktív táblán.

•	Nézzük át a kiemelt részeket, és beszéljük meg, mit fejez ki a had to és annak tagadó 
formája. Bővebb információ a tankönyv Minisecrets of English részében olvasható  
(tk. 87. oldal).

TWO CAREERS Munkafüzet 66. oldal

Záró feladat 11. feladat A szöveg alapján kitöltjük a táblázatban Nigel rubrikáit. 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 66. oldal 11. feladat: mondatok írása Dorothy kötelezettségeiről a táblázat kitöltött 
oszlopa alapján
Mf. 68. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése és beírása

UNIT 6 – SPORTS 
77. óra

Az óra célja •	Kötelezettség kifejezésének ismétlése és gyakorlása: múlt, jelen, jövő
•	Együttműködés párokban és csoportokban

Eszközök Munkafüzet
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Az óra 
menete

Bevezető feladat A tankönyv 56. oldalának EXTRA TASK ötlete szerint beszélgetünk 
arról, mit kellett tennünk az elmúlt időszakban, hogy eredményesen kommunikáljunk 
angol nyelven.

Did you have to learn hard? 
Did you have to practise a lot?

Segítségként előzetesen készíthetünk szóbankot: 
learn by heart, memorise the words, work in pairs, cooperate in groups, etc.

TWO CAREERS Munkafüzet 66. oldal

• 11. feladat Ellenőrizzük a Dorothy-ról írtakat.

• PÁRMUNKA A pár egyik tagja riportot készít az iskolarádió számára. A másik Nigel, 
illetve Dorothy szerepét játssza. 

Why did you move abroad?
Did you find it difficult? 
Did you have to work hard? Etc.

Differenciálás: A szerepeket a diákok képességei és igényei szerint, előre átgondoltan 
osztjuk ki.

1.  Riporterek: a szöveg és a szituáció sokféle szerkezet alkalmazását teszi lehetővé. 
Nyelvileg magabiztosabb, kezdeményező diákok hatékonyabban hajthatják végre 
ezt a feladatot. Csoportban történő előkészítés esetén olyanokat is osszunk be erre a 
szerepre, akik kis segítséggel ügyesen megállják a helyüket.  

2.  Nigel: az ő válaszai a legegyszerűbbek, hisz a munkafüzet nagy segítséget ad. 
Egy félénk, önmagában nem bízó diák gördülékenyen kommunikálhat ebben a 
szerepben, a kapott sikerélmény magabiztosabbá teheti.

3.  Dorothy: ő kapja a feladatban a legkevesebb nyelvi segítséget. A nyelvet kreatívan 
használók örülnének ennek a szerepkörnek.

PAST, PRESENT AND FUTURE Munkafüzet 66. oldal

• 12. feladat A diákok értelmezik a mondatokat. Majd megbeszéljük, az adott 
kötelezettség milyen időre vonatkozik. 

• CSOPORTMUNKA Igény esetén gyakoroljunk játékosan a már ismert NOUGHTS 
AND CROSSES szabályai alapján. A mezőt akkor szerzik meg a csapatok, ha az ott 
olvasható mondatot a megbeszélteknek megfelelően átalakítják, pl. kérdő mondattá, 
múlt vagy jövő idejűvé.

They have to travel  
to Budapest every day.

He has to wear  
a uniform.

I have to wash  
the car every weekend.

She has to use  
safety equipment.

You have to train hard to 
become successful.

They have to learn two 
foreign languages at school.

We have to concentrate  
on our studies.

All of you have to pay  
in cash.

Everybody has to eat  
in the school canteen.

Záró feladat 13. feladat A kérdő szórenden túl ügyelni kell a megfelelő igeidő 
használatára is. Ezért óra végén alkossuk meg a kérdéseket szóban! Ha maradt idő, 
néhányat személyre szólóra alakítunk, és kérdezgetjük a gyerekeket:

Did you have to get up early last Sunday, Petra?
Misi, do you have to go to your handball training after school?

Javasolt 
házi feladat

Mf. 66. oldal 13. feladat: írásbeli megoldás
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UNIT 6 – SPORTS 
78. óra

Az óra célja •	Kötelezettség kifejezésének ismétlése és gyakorlása: múlt, jelen, jövő 
•	Skót sportjátékok ünnepe
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
•	Tanulásmódszertan: saját gyakorló feladatok készítése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, Find someone cards (Resources 45 AB)

Az óra
menete

Bevezető feladat A Find someone kártyák (Resources 45) „A” változatának segítségével 
vezetjük be az órát.
A diákok körbejárnak a húzott kártyával, és felteszik kérdésüket társaiknak. Feladat 
legalább egy olyan diákot találni, aki a kártyán olvasható kérdésre igennel válaszol. 

Differenciálás: A kártyák „B” változatával játszunk, így a kérdéseket a diákoknak kell 
megszerkeszteniük a kulcsszavak felhasználásával.

WORK IT OUT Munkafüzet 67. oldal

14. feladat Az említett feladatok segítségével áttekintjük ezt a nyelvtani anyagot, és 
meggyőződünk arról, hogy a diákok értik-e a kötelezettség kifejezésének módját, a 
have to használatát különböző igeidőkben. Igény esetén visszatérünk a bevezető feladat 
kérdéseire, és minden igeidőre rögzítünk egy-egy példát a táblán és a füzetben:

e.g.	 Peti: Do your parents have to travel to Budapest regularly, Tomi?
	 Tomi: No, they don’t. 
	 Peti: Do your parents have to travel to Budapest regularly, Dani?
	 Dani: Yes, they do.

CULTURE – THE GREAT HIGHLAND GAMES Tankönyv 57. oldal

• 14. feladat Hallgassuk meg közösen a hanganyagot, és válaszoljunk a kérdésekre!

Hanganyag     47

• PÁRMUNKA A felföldi játékok gondolattérképét a diákok párokban készítik el, az új 
szavakat a VOCAB CHEST szószedetének segítségével értelmezik. Végül 2–2 pár 4 fős 
csoportokat alkotva megbeszéli az olvasottakat.

Megjegyzés: A feladat célja az információ közvetítése. Szóanyagát kezelhetjük receptív 
szókincsként. 

LEARNING TO LEARN: PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES Mf. 67. oldal

• 16. feladat A diákok saját tanulási stratégiáiknak megfelelően választhatják az egyéni, 
páros vagy kis csoportos megvalósítást. Társaik számára szövegfeldolgozó feladatot, 
feladatsort készítenek (pl. igaz/hamis állítások, kérdések és válaszok összekapcsolása, 
szórejtvények, szöveg kiegészítése, kakukktojás). 
A tevékenység során a megadott lépéseket követik. A szöveget választhatják a 
tankönyvből vagy a munkafüzetből, de hozhatnak érdeklődési körüknek és nyelvi 
szintjüknek megfelelő kiegészítő anyagot is.

Megjegyzés: E feladatok megoldását beépíthetjük az összefoglaló órák menetébe, illetve 
helyet kaphatnak a tanév elején nyitott feladatbankunkban.

Záró feladat Megoldjuk az egyik diák által írt feladatot. 

Javasolt 
házi feladat

Feladatok írása, befejezése, értékelés kidolgozása stb.
Mf. 68. oldal 17. feladat: a szavak jelentésének beírása
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UNIT 6 – SPORTS
79–80. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során 

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD, Word search: Sports verbs (Resources 46), sportágakat 
ábrázoló képek, Task sheet: Have to (Resources 47), a 78. órán készített feladatok a 
szükséges kellékekkel

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: sportágak, 
sportpályák, felszerelés.

Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 46), ezzel a sportokhoz 
kapcsolható cselekvéseket is gyakorolják.
Megjegyzés: Ide beilleszthető a munkafüzet SOUND CHEST feladata (mf. 67/15. + Track 
31), és az azt követő kiegészítő mondatbővítő játék (mf. 67/EXTRA GAME).

Beszédszándékok ismétlése CSOPORTMUNKA A diákok 3 fős csoportokban sportokról 
beszélgetnek. Bevezetésként kiosztjuk a képeket, minimum 3 képet minden csoportnak. 
A sportok meghatározása és körülírása után elmondják véleményüket, összehasonlítva 
a kapott sportágakat. A rendelkezésre álló idő elteltével beszámolnak a többi csoportnak 
arról, melyik sportot találták a legnépszerűbbnek, legizgalmasabbnak stb.

PÁRMUNKA A diákok a szerepkártyák alapján beszélgetnek. Ha az idő engedi, új 
párokban is gyakorolnak, szerepcserével.

ROLE CARD 1 ROLE CARD 2

You want to take up a new sport.  
Talk to your friend about it. You  
• want to be more active, 
• have no sports equipment, 
• you don’t like water sports.

Your friend wants to take up a new  
sport and asks for your opinion.  
• Suggest a sport. 
• Lend equipment. 
• Invite your friend to play.

Nyelvi szerkezetek ismétlése A tankönyv 56. oldal 13. feladata átvezet a nyelvtani 
részhez. A megadott táblázat adatai alapján kell összehasonlító mondatokat mondani 
vagy írni a londoni olimpián szerzett érmekről.
Ezt követően közösen vagy önálló munkával megoldjuk a gyakorló feladatlapot a 
kötelezettség kifejezésének gyakorlására (Resources 47). 

Szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatok CSOPORTMUNKA A foglalkozás 
egy részét úgy tervezzük, hogy sor kerülhessen az előző órákon készített feladatok 
megoldására.

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 69. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorát, majd az ellenőrzést 
követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik 
egymás munkáját.

Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat kérdések írása a munkafüzet 68. 
oldal 19. feladatának mondatairól. 

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 79–80. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak 
lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 68. oldala, a Feladatlapok megfelelő 
fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyvben található 
projekt ötletének segítségével (57. oldal 15. feladat).
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REVISION 3
81. óra

Az óra célja •	A tanult szókincs ismétlése: ételek, konyhai felszerelések, cselekvések
•	Ételek rendelésének gyakorlása
•	Hatékony együttműködés párokban

Eszközök Tankönyv + CD, a korábban gyűjtött, ételeket ábrázoló képek, Task sheet: Which words? 
(Resources 48)

Az óra 
menete

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat és kifejezéseket gyűjtenek 
az 1. feladat táblázata szerint a füzetükbe.

  AT A SALAD BAR Tankönyv 58. oldal

• 2. feladat PÁRMUNKA A párok elolvassák a párbeszédet, hogy megtalálják az oda 
nem illő kifejezést, majd kicserélik azt.

Megoldás: Apple juice, please. → Garlic, please. / Cheese, please.

•	A ételeket ábrázoló képek felhasználásával átalakítják a beszélgetést. 

COMPARING SPORTS ACTIVITIES Tankönyv 58. oldal

• Átvezető feladat Gyűjtsünk szavakat az egészséges életmódról, amelynek része a 
megfelelő táplálkozás és a mozgás. 

• 3. feladat A hanganyag meghallgatása során kiválasztjuk a leírásnak megfelelő képet. 

Hanganyag     49

• Kiegészítő feladat Ha célunk a szövegértés további fejlesztése, fénymásolt 
feladatsorral folytatjuk (Resources 48). A diákok a hallottak alapján kiválasztják és 
aláhúzzák a megfelelő szavakat. A szöveg egyben mintát szolgáltat a másik kép 
leírásához.

 
 Munkafüzet 70. oldal 

• 1. feladat PÁRMUNKA A két kép közötti eltéréseket a diákok párokban keresik 
meg. Egyikük a bal oldali, másikuk a jobb oldali illusztrációt takarja le. Felváltva, 
mondatonként írják le saját képüket, így keresve a különbségeket.

Gergő:  I can see a table in the foreground. 
Dorka:  Yes, there is a table in the foreground in my picture too.  

There are two sandwiches on it, and an apple on a plate,  
next to the sandwiches.

Gergő:  There are more sandwiches in my picture.  
And there is a bunch of grapes too. Etc.

•	Megbeszéljük, ki milyen eltérést talált. Néhányat írásban is rögzítünk.

Záró feladat A 3. feladat szavait kiegészítjük, majd mondatba foglaljuk.

Megoldás: talented, persistent, serious, successful, enthusiastic

Javasolt 
házi feladat

Mf. 70. oldal 2. feladat: leírás a teniszről
Mf. 71. oldal 4. feladat: mondatok kiegészítése

A 2. feladatra adjunk személyre szóló visszacsatolást!
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REVISION 3
82. óra

Az óra célja •	A tanult szókincs ismétlése: főzéssel kapcsolatos igék, mennyiség kifejezése
•	Kötelezettség kifejezése múlt és jelen időben
•	Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben 

Eszközök Tankönyv + CD, szótárok 

Az óra 
menete

Bevezető feladat A munkafüzet 71. oldal 4. feladatának ellenőrzését követően kiemeljük 
a feladatból a főzéssel kapcsolatos igéket, s megkérjük a diákokat, hogy illesszenek 
hozzájuk más főneveket:

add – the ingredients, the sliced sausages, dressing, some salt to taste, etc.
chop – the apples, some olives, a tomato, some lettuce leaves, etc.
decorate – the cake, the top of the salad, the muffins, the sandwiches, etc.

 Munkafüzet 71. oldal 
• 5. feladat A recept elolvasása közben/után vásárlási listát írunk. Ha megadjuk, hány 

szendvicset akarunk készíteni, a mennyiségeket is hozzáírhatjuk. Így annak kifejezését 
is átismételhetjük.

•	A nyelvi szerkezetek gyakorlására vezet át az EXTRA TASK ötlete. A recept 
utasításainak megfelelően arról írunk, hogy mit kellett csinálni a szendvicsek 
elkészítésekor.

• 6. feladat Rövid beszélgetést kezdeményezünk a diákok kedvenc receptjéről.
What do you have to buy when you want to prepare your favourite dish?
What do you have to do in the kitchen?
Do you have to work more when you want to prepare a healthy dish?

WORLD HEART DAY Tankönyv 59. oldal
• Átvezető feladat Nevezzünk meg egészséges ételeket (fruit and vegetables, dairy 

products, etc.)! Kezdjük állva, s haladjunk körben! Aki nem tud újabb szót mondani, 
vagy ismétel, az leül.

•	Ismertessük, hogy egy nemzetközi napról, a Szív Világnapjáról fogunk olvasni ezen a 
foglalkozáson. 

• 4. feladat A szöveg elolvasása közben jegyzeteket készítünk arról, hogyan kell a 
szívünkre vigyázni. 
Variáció: CSOPORTMUNKA 3 fős csoportokban az alcímek köré csoportosítjuk a 
kifejezéseket:

Get moving – J regular exercise, cycling, swimming, etc.
Eat healthily – J fresh fruit, greens, chicken, fish, etc.
Be smoke free – L bad breath, harmful chemicals, etc.

• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való 
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális 
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.

 Munkafüzet 72. oldal
Záró feladat 8. feladat Befejezésként kitöltjük a kvízt.
Megoldás: 1b, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7c, 8a, 9a, 10c

Javasolt 
házi feladat

Tk. 60. oldal 6. feladat: táplálkozás megfigyelése, jegyzetek készítése
Mf. 72. oldal 7. feladat: szöveg kiegészítése
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REVISION 3 
83. óra

Az óra célja •	A tanultak alkalmazása a gyakorlatban

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, Gapped texts: Sports forever (Resources 49AB), üres A5-ös 
lapok mindenki számára

Az óra 
menete

Bevezető A már ismert Hangman játék egyik változatával bevezetjük az óra témáját: 
SPORTS FOREVER.

SPORTS FOREVER Tankönyv 60. oldal

• 7. feladat A felszerelés alapján megbeszéljük, milyen sportágakról fogunk hallani. 
	 A rövid leírások alapján megszámozzuk a képeket.

Megoldás: 1. badminton, 2. polo, 3. table tennis, 4. cycling

Hanganyag     50

•	A diákok igaz / hamis mondatokat írnak a feladatban megjelenített sportokról.

Differenciálás: 
1.  A munkát a diákok elvégezhetik emlékezetből, a korábban tanultak kreatív 

alkalmazásával. 
2.  Dolgozhatnak a hanganyag alapján készült kiegészítendő szöveggel is. Ezen belül 

is differenciálhatunk: 
 a) a beillesztendő szavak kevert sorrendben adottak (Resources 49A);
 b) a szükségesnél több a megadott szó (Resources 49B).
Először kiegészítik a mondatokat, majd az ellenőrzéshez felhasználják a hanganyagot 
(Track 50). Ezt követően A5-ös lapokra megírják az igaz / hamis állításokat. 

Megjegyzés: Határozzuk meg előre a feladat megírására szánt időt!

• EXTRA TASK Beszélgetést kezdeményezünk az említett sportok összehasonlításáról 
a SENTENCE CHEST kifejezéseinek segítségével. A beszélgetés második részében a 
diákokat sportokkal kapcsolatos élményeikről is kérdezgetjük:

Have you ever taken up a new sport? 
When did it happen? 
What kind of sport was it? (team, individual achievement, etc.)
Have you ever attended a sports camp? 
If no, would you like to attend one in the future?
What kind of sports would you like to try out there? Etc.

• 8. feladat A sporttábor szabályzatában foglaltak szerint kiegészítjük a mondatokat a 
had to vagy didn’t have to alkalmazásával.

 
 Munkafüzet 72. oldal

Záró feladat Az előző feladat átvezetett az ismétlendő nyelvi szerkezetre, a 
kötelezettség kifejezésére. A 9. feladatban is ezt gyakoroljuk. 

Javasolt 
házi feladat

A diákok által megírt igaz / hamis feladat megoldása (az A5-ös lapok kicserélésével)
A Unit 5 és Unit 6 szókincsének áttekintése

84. óra: További gyakorlás és tudáspróba (tk. 61. oldal, mf. 73. oldal) 
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UNIT 7 – ENTERTAINMENT
Motto: The show must go on. (Noel Coward)

Exam topic: Entertainment
85. óra

Az óra célja •	Javaslatok, meghívás elfogadása és visszautasítása
•	Párbeszédek feldolgozása hallás alapján
•	Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Sentence cards: Making suggestions (Resources 50AB), 
kis labda

Az óra 
menete

Bevezető feladat A dőlt betűkkel szedett mondatkártyákkal (Resources 50A) javaslatokat 
teszünk egy-egy programra. A diákok a tanult szókinccsel reagálnak.

What about going to that new Brad Pitt film? 
Good idea. I like his films. / I’d rather watch something at home. Etc.

DO YOU FEEL LIKE GOING OUT? Tankönyv 62. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a beszélgetéseket, majd kiválasztjuk az említett helyszíneket 
ábrázoló képeket.

Hanganyag     51

•	A második meghallgatás során a diákok összeállítják a párbeszédeket a 
mondatkártyák (Resources 50AB) segítségével. Majd párokban felolvassák azokat.

• 2. feladat PÁRMUNKA Közösen kiegészítjük az 1. feladatban megadott helyszínek 
listáját. Ezt követően az összerendezett párbeszédek, az előző években tanultak, 
valamint a SENTENCE CHEST alapján a diákok beszélgetéseket kezdeményeznek. 
A gyakorlás párhuzamosan folyik, de javasolt a végén néhány párost meghallgatni.

GOING OUT Munkafüzet 74. oldal 

• 1. feladat A párbeszéd tovább bővíti a tanultakat. A CD-t hallgatva el kell döntenünk, 
melyik megállapítás igaz. 

Hanganyag      32

•	A beszélgetés tartalmaz pár hétköznapi kifejezést. Ezek gyakorlására megoldhatjuk az 
alábbi feladatot:

1 I feel like rather chill at home.
2 It’s win.
3 I’d be boring.
4 Don’t awesome.
5 OK, you going to the cinema.

Megoldás: 3, 5, 4, 2, 1

•	Önként jelentkezők megpróbálják más kifejezésekkel is megfogalmazni a fenti 
tartalmakat.

CHAIN GAME: HARD TO PLEASE Tankönyv 62. oldal 

Záró feladat 3. feladat Az órát egy gyakorló játékkal zárjuk. A kezdő játékos közli, 
mit szeretne csinálni, és invitálja azt a játékost, akinek továbbadja a nála lévő labdát. 
A labdát kapó játékos visszautasítja a meghívást. Javasol helyette valami mást, majd 
továbbadja a labdát. 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 74. oldal 2. feladat: az összeillő mondatok megkeresése
A tanult kifejezések memorizálása
Képek gyűjtése együttesekről, énekesekről
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UNIT 7 – ENTERTAINMENT
86. óra

Az óra célja •	Szituációs játék: meghívás elfogadása és visszautasítása
•	Szókincsbővítés: zene, hangszerek
•	Szerepjátékban, nyelvi játékban való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Az előző foglalkozás záró ötletét (tk. 62/3.) 
csoportokban valósítjuk meg. Majd páros felolvasással ellenőrizzük a házi feladatot  
(mf. 74/2.).

SITUATIONS Munkafüzet 74. oldal

• 3. feladat Megismerkedünk a feladatban látható belépőjegyekkel:

Where is the railroad museum?
What was on at the cinema?
How much was the cinema ticket?
What time did the theatre performance start?
When did they go to the zoo? Etc.

• PÁRMUNKA A páros egyik tagja választ egy helyszínt, ahova meghívja társát.

Variáció: Mindketten kiválasztanak egy helyszínt. A beszélgetést kezdeményező 
invitálja társát, aki a meghívás napján nem ér rá. Viszont javasolja az általa választott 
programot.

Differenciálás: A bátortalanabb diákok használhatják a tankönyv 62. oldal 
2. feladatának táblázatát, valamint a munkafüzet 74. oldal 1. feladat párbeszédének 
kifejezéseit.

A JAZZ BAND Tankönyv 63. oldal 

• 4. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítjük a szókincset. Követjük a 
könyv képes szótárában a hallottakat, és megkeressük az adott rajzokat a képen.  
Újabb meghallgatás során kórusban elismételjük az új szavakat és kifejezéseket. 

Hanganyag     52

•	Az 5. feladat a hangszerek hangjával is megismertet. A felismert hangszerneveket 
megbeszélhetjük szóban, de le is írathatjuk a diákokkal a füzetükbe.

Hanganyag     53

•	A 6. feladat szövegéből kikeressük a zenészek megnevezését: a drummer, a double 
bass player, trumpeters. A listát kiegészítjük a singer és a saxophonist szavakkal. A kép 
részletes leírása közben alkalmazzuk a helymeghatározásról és a személyleírásról 
tanultakat, és megemlítjük azt is, ki mit csinál éppen.

MUSICIANS Munkafüzet 75. oldal

• Záró feladat 5. feladat Célunk a szókincs további gyakorlása és bővítése a hangszerek 
és a zenészek megnevezésének összekapcsolásával. 

Javasolt házi 
feladat

Mf. 75. oldal 4. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Mf. 80. oldal 17. feladat: a tanult szavak jelentésének beírása és a szavak memorizálása 
Képek gyűjtése együttesekről, énekesekről
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UNIT 7 – ENTERTAINMENT
87–88. óra

Az órák célja •	Szókincs gyakorlása és bővítése: zene, zenei stílusok
•	Együttműködő tanulás 

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, A5-ös lap minden csoportnak, Word search: Music 
(Resources 51), technikai háttér a slágerek bemutatásához, a diákok által gyűjtött képek 
együttesekről, énekesekről

Az órák 
menete

Bevezető feladat Játsszunk szópárbajt! Két önként vállalkozó játékos kijön a tábla két 
oldalára. Választunk egy bírót, aki felírja a játékosok nevét, és pontozni fog. Az osztály 
tagjai hangszereket sorolnak. Aki hamarabb mondja a zenészt megnevező szót, pontot 
kap. Ha egyszerre reagálnak, mindkettőjüknek jár a pont. Az a győztes, aki hamarabb 
összegyűjt 5 pontot.

piano – pianist
drum – drummer, etc.

A bemelegítő játék után ellenőrizzük a házi feladatot.

BANDS Munkafüzet 75. oldal 

• 6. feladat CSOPORTMUNKA Három vegyes csoportot alkotunk. Megbeszéljük, 
melyik csoport melyik képpel fog dolgozni. Az adott képről gondolattérképet 
készítenek (helyszín, zenészek, hangszerek, öltözet). A rendelkezésre álló idő 
elteltével a csoportok továbbadják a szógyűjteményt a tőlük balra ülőknek, akik 
kiegészítik a listát. Egy újabb cserét követően a csoportok teljes leírást adnak a 
képekről. Így a diákok mindegyik kép szókincsével foglalkoznak, és az egyikről 
mondatokat is írnak.

Differenciálás: Kreatívabb és gyorsabban dolgozó diákok összehasonlíthatják a képeket. 
Nagy létszám esetén így akár a csoportjukon belül is megoszthatják a munkát.

Megjegyzés: A fogalmazásokra adjunk egyéni visszacsatolást, a típushibákra 
tervezzünk gyakorló feladatokat! 

GENRES OF MUSIC Munkafüzet 76. oldal

• 7. feladat A szöveg kiegészítése után a hanganyaggal ellenőrizzük a megoldást.

Variáció: A hallottak alapján írjuk be a hiányzó információt a feladatba. 

Hanganyag     33

•	A zeneszámokra vonatkozó szavakkal bővítjük szókincsünket:

lyrics, rhyme, rhythm, tune

GENRES OF MUSIC Tankönyv 64. oldal

• 7. feladat A különböző zenei stílusok összehasonlítása során a már tanult 
szerkezetekkel dolgozunk. Cél az igaz és hamis információ elkülönítése, a hamis 
részek javítása. Kiegészítésként használhatjuk:

… much more popular than ...
… less popular than ...
… far more popular than …
… the most popular of all.
… by far the most popular.

THE HITS WE LIKE Tankönyv 64. oldal

• Ráhangoló feladatként megkeressük a szókeresőben (Resources 51) a zenével 
kapcsolatba hozható szavakat. 
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• 8. feladat A diákok egyénileg, azonos érdeklődés esetén párokban bemutatják 
kedvenc slágerüket. A felkészülésben segítségükre lehet az előző lépésben megoldott 
rejtvény szókincse, valamint a megadott kifejezések és mondatkezdetek. Javasolhatjuk 
továbbá, hogy a kiválasztott slágert vagy annak részletét aláfestő zeneként 
használhatják ismertetőjükhöz.
Megjegyzés: A bemutatókra a dupla óraterv második részében kerül sor.  
A tevékenységet értékeléssel zárjuk, mely során kiemeljük a bemutatók pozitívumait, 
illetve tanácsot adunk a továbbiakra nézve. A fenti tevékenység során fejleszthetők 
a diákok digitális kompetenciái (interaktív tábla használata, prezentációk különféle 
változatainak készítése és bemutatása, az internet adta lehetőségek kiaknázása stb.)

A PICTURE GALLERY Tankönyv 64. oldal

Záró feladat CSOPORTMUNKA Az összegyűjtött képekkel játszunk: a csoportok 
feladata kitalálni, hogy melyik képre gondolnak a többiek. 

Are there any guitarists in the band?
Is the lead singer a man or a woman? 
Did they become famous in the 1990s?
Was their latest album released last year?
Have they visited Hungary recently?
Are they popular in Europe? Etc.

Javasolt 
házi feladat

(az első foglalkozást követően) Tk. 64. oldal 8. feladat befejezése
Témafüzet: rövid fogalmazás írása a kedvenc stílusról, együttesről vagy énekesről, 
zeneszámról (tk. 64. oldal 8. feladat alapján)
Szorgalmi feladat: mf. 76. oldal EXTRA TASK: poszter készítése

UNIT 7 – ENTERTAINMENT
89–90. óra

Az órák célja •	Szókincs áttekintése és kreatív alkalmazása
•	Szövegfeldolgozás: komplex információ kezelése
•	Új nyelvi szerkezet bevezetése: visszakérdezés (reply questions)

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, üres négyzetrácsos lapok a rejtvény elkészítéséhez, 
szótárak, Task sheet: Recycled orchestra (Resources 52)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Átismételjük a zenével kapcsolatos szókincset a szótenisz játékkal.  
Majd a tanult hangszerek közül kiválasztjuk azokat, amelyeket klasszikus zenei 
hangversenyeken is hallhatunk (a piano, a double bass, drums, a trumpet, a clarinet,  
a saxophone, a trombone, a violin, a cello, a flute). 

RECYCLED ORCHESTRA Tankönyv 65. oldal

• Ráhangoló feladat Írjuk be a kiválasztott hangszerek nevét egy olyan rejtvényhálóba, 
ahol kezdetben csak a megfejtés adott. Bármilyen sorrendet alkalmazhatunk, a cél az, 
hogy mindegyik szó kerüljön be valamelyik sorba. Például:

v i O l i n
t R o m b o n e

C l a r i n e t
s a x o p H o n e

c E l l o
d r u m S

f l u T e
t R u m p e t

p i A n o
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• 9. feladat A szöveg egy különleges zenekarról szól. Elolvasása és meghallgatása után 
először a zenekar nevét magyarázzuk meg.

Hanganyag     54

•	A továbblépés előtt beszéljük meg az alábbi szavak és kifejezések jelentését, majd az 
első bekezdés tartalmát:

slums, a landfill site, extremely poor conditions, garbage, to recycle garbage, recycled trash, 
an environmental technologist, a trash-picker 

•	A szöveg többi részét mindenki önálló olvasással dolgozza fel. Az ismeretlen szavak 
megértéséhez használhatnak egy- vagy kétnyelvű szótárakat. 

• PÁRMUNKA A rendelkezésre álló idő leteltével párokban átbeszélik a tartalmat, és 
megoldják a feladatlapot (Resources 52).

• 10. feladat A feladat a kérdéseknek egy új formáját, a visszakérdezést mutatja be.  
A hanganyag segítségével megismerhetjük a helyes intonációt is. 

Hanganyag     55

•	A CD meghallgatása után válasszunk ki egyszerű megállapításokat a szövegből, majd 
bátorítsuk a diákokat az új szerkezet használatára! Az alábbi kiemelések segítik a 
kérdések megfogalmazását:

Most families are too poor to afford to buy real musical instruments.
Their children play cellos and violins made from oil cans.
They have flutes from water pipes and spoons.
They are really enthusiastic about music.
They think music makes their lives much better.
Favio offers young musicians a much brighter life.
He organises concert tours round the United States. (*)

DO I KNOW MY TEACHER WELL? Munkafüzet 76. oldal

Záró feladat 8. feladat A feladat az előző óra végén is alkalmazott eldöntendő kérdések 
szerkesztésére épít, de mindezt új szituációba helyezve. A diákok a leírás lépései szerint 
játszanak. Kérdéseikkel igyekeznek minél többet megtudni tanárukról.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 80. oldal 17. feladat: a tanult szavak jelentésének beírása és a szavak memorizálása 
Szorgalmi feladat: tk. 65. oldal EXTRA TASK: szöveg tömörítése írásban (ehhez 
segítséget ad az óravázlat csillaggal jelölt mondatsora)

UNIT 7 – ENTERTAINMENT
91. óra

Az óra célja •	Visszakérdezés gyakorlása új szituációban
•	A tanultak kreatív alkalmazása
•	Párbeszédekben való aktív részvétel

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet 

Az óra 
menete

Bevezető feladat Személyes közléseinkre várunk visszakérdezést a diákoktól:
I like country music. Do you?
I’m fond of Italian art. Are you?
I saw Romeo and Juliet at the theatre last Saturday. Did you?
I have been to the Budapest circus twice. Have you? Etc.

Filmekkel kapcsolatos mondatokkal vezetünk át a következő tevékenységre.



A TANANYAG óRáKRA BONTOTT FELDOLGOZáSI jAVASLATA • 89 

TALKING ABOUT FILMS Tankönyv 66. oldal

• 11. feladat A körülírások értelmezése után megkeressük a beszélgetésben az azoknak 
megfelelő szavakat.

Hanganyag     56

•	Az újabb meghallgatás során a visszakérdezésekre összpontosítunk. Ismét 
átgondoljuk a kérdések szerkesztését. Szabályok megfogalmazása helyett / mellett 
célszerű példákkal dolgozni, kiemelni az adott mondat és a visszakérdezés igéjét.

I was at the cinema. Oh, were you?
I enjoyed every minute of it. Did you? Etc.

Megjegyzés: A Minisecrets of English részben bővebben olvashatunk erről a nyelvi 
szerkezetről (tk. 88. oldal).

• 12. feladat PÁRMUNKA A diákok átalakítják a párbeszédet saját filmélményeik 
alapján.

VISIT TO THE THEATRE Munkafüzet 78. oldal

• 12. feladat A beszélgetést mindenki önállóan egészíti ki, majd párokban ellenőrizzük 
a megoldást. Vajon ki tudják találni, melyik darabról folyik a társalgás? (Romeo and 
Juliet)  

OPCIÓ a könyvek iránt érdeklődő diákok számára:
TALKING ABOUT BOOKS – SCIENCE FICTION Munkafüzet 77. oldal

• 9. feladat A könyvekről szóló összefoglalókat hallgatva kell megtalálni a megfelelő 
címeket.

Hanganyag     34

•	A 10. feladatban egy regényről hallunk részletesebben. Itt a feladat a szöveg hallás 
utáni kiegészítése. 

Hanganyag     35

•	A 11. feladat a szókincs alaposabb megismerésére ösztönöz, ugyanakkor az új 
kifejezések kreatív alkalmazását is javasolja.

• EXTRA TASK A témát személyessé teheti a mondatok befejezésével írt rövid 
fogalmazás, amelyet csatolhatunk a szórakozás témájában eddig írtakhoz  
(Témafüzet). 

Záró feladat Befejezésként a diákok osztanak meg személyes információt a társaikkal, 
akik igyekeznek érdeklődést, meglepetést mutatva visszakérdezni az elhangzottakra 
(lásd bevezető feladat).

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: A szórakozás témakör kiegészítése film- és / vagy színházélménnyel (tk. 
66/11–12. és mf. 78/12. párbeszédei alapján)
Mf. 78. oldal 13. feladat: az ismeretterjesztő szöveg elolvasása és értelmezése

UNIT 7 – ENTERTAINMENT
92. óra

Az óra célja •	Érdeklődés kifejezése: visszakérdezés gyakorlása
• Covent Garden
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
•	Tanulásmódszertan: egymás munkájának megfigyelése

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Story builder: Covent garden (Resources 53)
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Az óra 
menete

Bevezető feladat Az otthon olvasott szöveget egyszerű mondatok és visszakérdezések 
segítségével dolgozzuk fel:

Stratford-upon-Avon is a famous town.
Is it? Why?
Shakespeare was born there.

Differenciálás: Ha az autentikus szöveg átfogalmazása még nehézséget okoz, diákjaink 
igényeinek megfelelően szóban vagy írásban előre megadjuk azokat a mondatokat, 
amelyekre reagálást várunk. 

WORK IT OUT – SOUND CHEST Munkafüzet  79. oldal

• 14. feladat A feladat önálló írásbeli megoldása során meggyőződünk arról, mennyire 
sajátították el a diákok az új nyelvi anyagot.

• 15. feladat A hanganyaggal szemléltetjük a különböző típusú kérdések hanglejtése 
közti különbséget. 

Hanganyag     36

LEARNING TO LEARN: CHANGING ROLES Tankönyv  66. oldal
• 13. feladat PÁRMUNKA A diákok 3 fős csoportokban, a kártyák adta szerepeknek 

megfelelően tevékenykednek. A megadott téma a zene, de érdeklődésüknek 
megfelelően választhatnak más szórakozást is, pl. mozi-, színház- vagy 
múzeumlátogatást is. A korábbi foglalkozásokon elsajátítottak összegzéseként az 
egyik diák kérdez, másik társa válaszol, míg a harmadik figyeli a társalgást, és 
visszajelzést ad a tevékenységről a példa szerint.

Megjegyzés: A szerepek kiosztásával differenciálunk.

CULTURE – COVENT GARDEN Tankönyv 67. oldal
• 14. feladat A London egyik legismertebb szórakozóhely-komplexumáról  szóló szöveg 

feldolgozása önállóan történik. A CD hallgatása közben a feladat a kérdésekre adandó 
válaszok megtalálása.

Hanganyag     37

•	A szöveg egyszerűsített változata jól kiegészíti a fejezet vizsgatémáját. A diákok 
párokban dolgozva összeillesztik a mondatokat, majd logikus sorrendbe állítják 
azokat (Resources 54).

Záró feladat Felidézzük az olvasottakat: mindenki mond egy mondatot a londoni 
Covent Garden történetéről és szórakozási lehetőségeiről.  

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: A szórakozás témakör kiegészítéséhez felhasználhatjuk a tk. 67. oldal 14. 
feladat szövegének egyszerűsített változatát.

UNIT 7 – ENTERTAINMENT
93–94. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök Crossword puzzle: Opinions (Resources 54), Task sheet: Questions (Resources 55), Sentence 
cards: Making suggestions (Resources 50AB)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: szórakozás 
helyszínei, fajtái, és az emberek, akik szórakoztatnak bennünket.
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Szókincs ismétlése A diákok megoldják a keresztrejtvényt (Resources 54). Így 
mondatokban is áttekintik a fejezet szókincsének egy részét, illetve a véleményalkotás 
kifejezéseit.

Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek 
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.

Beszédszándékok ismétlése PÁRMUNKA A meghívás elfogadásának és elutasításának 
felelevenítésére használjuk újra a fejezet elejének mondatkártyáit (Resources 50AB). 
Kiosztjuk a kártyákat, majd egy önként jelentkező, akinél meghívó mondat szerepel, 
felolvassa azt. Az a diák reagál, akinél megfelelő válasz található. Majd egy újabb 
javaslat következik. Érdekesebb a játék, ha a mondatok sorát kiegészítjük a később 
tanultakkal, illetve úgy, hogy egy javaslatra többféle válasz is adható legyen.

Az ismétlést követően megoldjuk a tankönyv 67. oldalán olvasható kiegészítő feladatot 
(EXTRA TASK).  

Nyelvi szerkezetek ismétlése CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A fejezetben a kérdések 
fontos szerepet kaptak, így most is erre építünk. Először áttekintjük a visszakérdezés 
során használt szerkezeteket a munkafüzet 79. oldal 14. feladatán keresztül. Majd 
összegezzük a kérdésekről tanultakat egy feladatlap (Resources 55) segítségével. Az első 
tevékenység a válaszok kérdésekhez illesztése, erre épül a visszakérdezés gyakorlása. 
Majd szórendezős feladat következik, végül a diákok a mondatokból hiányzó 
információra kérdeznek rá. 

A visszakérdezés további gyakorlásához a tankönyv már korábban feldolgozott 
szövegei közül válogatunk. 

Ha az egyes igeidőket külön-külön szeretnénk gyakorolni, használhatjuk pl. az alábbi 
szövegeket (egyszerű jelen és múlt idő):

•	Múlt idő: Experience for life tk. 22/7.; Thanksgiving celebrations tk. 51/14.
•	Jelen idő: Sydney tk. 30/5. Changing habits tk. 49/11. valamint a saját fogalmazások

Haladó csoportokban célszerű nyelvileg összetettebb szövegeket választani, például:
• The smallest continent 34/11. (szenvedő szerkezetek)
• Győr – the city of waters tk. 44/6. (vegyes)

 
SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 81. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorának első és harmadik 
részét, majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire 
érzi biztosnak tudását.

A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik 
egymás munkáját.

Záró feladat A diákok egyik kedvenc szókincsjátékával zárjuk a fejezetet. 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 80. oldal 19. feladat: kérdések szerkesztése

Megjegyzés: A 93–94. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre 
adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 80. oldala, a Feladatlapok 
megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv 
projektötletének segítségével (67. oldal 15. feladat). 
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UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Motto: All’s well that ends well. (William Shakespeare)

Exam topics: City life, country life; Public and private transport; Holiday plans
95. óra

Az óra célja •	Szókincs bővítése: élet a városban és vidéken, tömegközlekedés
•	Beszélgetés előnyökről és hátrányokról, érvelés
•	Szerepjátékban való aktív részvétel 

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word bank: Advantages and disadvantages (Resources 
56AB), Village life (Resources 57), A5-ös lapok a feladatok elkészítéséhez

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A szóbankban található kifejezéseket (Resources 56A) 
két csoportba válogatjuk aszerint, hogy mit tartunk a városi élet előnyének, mit a 
hátrányának. Közben megbeszélhetjük az új szavak jelentését, ezzel előkészítve a 
következő tevékenységet. 

CITY LIFE Tankönyv 68. oldal + munkafüzet 82. oldal
•	A tankönyv 1. feladatában Sylus elbeszélését halljuk a városi életről. Közben 

kipipáljuk az elhangzó kifejezéseket.
Hanganyag tk.     58

•	A szókincs megismerését követően kiegészítjük a munkafüzet 1. feladatának szövegét.
Hanganyag mf.     37

VILLAGE LIFE Tankönyv 68. oldal
• Ráhangoló feladat PÁRMUNKA A szóbankban található kifejezéseket (Resources 56B) 

két csoportba válogatjuk aszerint, hogy mit tartunk a vidéki élet előnyének,  
és mit a hátrányának. Közben megbeszélhetjük az új szavak jelentését, ezzel 
előkészítve a következő lépést. 

• 2. feladat Dorka a vidéki életről mesél. A diákok feladata, hogy kulcsszavakkal, 
kifejezésekkel kitöltsék a táblázatot. A megoldást a hanganyag újabb lejátszása során 
párokban ellenőrizzük.
Hanganyag     59

•	Kiegészítő gyakorlásként a diákok készítenek egymás számára feladatot a vidéki 
életről szóló hanganyag szövegét felhasználva (Resources 57). Ez lehet kettévágott 
mondatok összeállítása, igaz / hamis mondatsor, kiegészítendő szöveg megadott 
szavakkal vagy megadott kezdőbetűkkel és betűszámmal. Mindenképpen mondatok 
szintjén dolgozzunk! A feladatok elkészítése közben jobban rögzül mind a szókincs, 
mind a tartalom. A lapokra megírt feladatokat a diákok kicserélik egymás közt, majd 
megoldják azokat. A rendelkezésre álló idő elteltével a megoldások visszakerülnek a 
feladatírókhoz, akik otthon ellenőrzik társaik munkáját. 

•	A téma összefoglalásaként beszélgetést kezdeményezünk, amelyben összegezzük a 
kétfajta életmód előnyeit.

REASONING Munkafüzet 82. oldal

• 2. feladat EGYÉNI, PÁR- és CSOPORTMUNKA A szókincs további gyakorlását 
szerepjátékkal ötvözzük. A szituációk lehetővé teszik, hogy mindenki érdeklődési 
körének megfelelően válasszon, ugyanakkor az önállóan, írásban szívesebben dolgozók 
számára is kínál lehetőséget. Az első két szituációban a megadott kifejezések az érvelést 
segítik. A 3. és 4. szituációban a kulcsszavak az események elmesélését támogatják.

Záró feladat A tevékenység végén meghallgatunk néhány önként jelentkező párost 
vagy csoportot. Az írásbeli feladatokra egyéni visszacsatolást adunk.

Javasolt 
házi feladat

Saját készítésű, órán a társak által megoldott feladatok ellenőrzése
Témafüzet: fogalmazás írása a városi és vidéki élet témakörében (tk. 68. oldal 1–2. 
feladat szókincse, valamint a 3. feladat kérdései és példái alapján)
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UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
96. óra

Az óra célja •	Az előző órán tanultak gyakorlása
•	Szókincsbővítés: tömegközlekedés
•	Párbeszédek feldolgozása

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, A3-as lapok és filctollak minden csoportnak, 
dobókocka

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Gondolattérképeket készítünk a városi és 
vidéki élet előnyeiről és hátrányairól. A készítők bemutatják munkáikat. A poszterek 
anyagának kiegészítéseként beszélgessünk arról, hogyan utazhatunk az egyes 
településeken belül és azok között.

PUBLIC TRANSPORT Tankönyv 69. oldal

• 4. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítjük szókincsünket. 

Hanganyag  60

• PÁRMUNKA A diákok felváltva adnak meghatározásokat a tanult helyszínekről.

Student 1   It’s a place where planes take off and land.
Student 2   An airport. You can take a taxi here.
Student 1   A taxi rank. People ride their bikes here. Etc.

GUESS WHERE? Tankönyv 69. oldal

• 5. feladat Felírjuk a táblára a feladat jobb oldali keretében olvasható címeket. Csukott 
könyvvel hallgatjuk a párbeszédeket, s közben kiválasztjuk a megfelelő helyszíneket.  

Hanganyag     61

• PÁRMUNKA Ellenőrzés után párokban olvasva gyakorlunk, majd eljátsszuk a 
helyzeteket.

Variáció: Megszámozzuk a táblára korábban felírt címeket. Majd dobókockával 
választjuk ki, hogy az önként jelentkező diákok melyik helyszínen zajló beszélgetést 
adják elő. Kreativitásukra építhetnek a két plusz helyszín (At the airport, On the cycle 
path) esetén. A 7. helyszín beszélgetését minden páros egyidejűleg gyakorolja.

PUZZLE TIME Munkafüzet 83. oldal

• Záró feladat Kitöltjük a 4. feladat keresztrejtvényét. Ha időnk engedi, a táblán 
közösen készített szóbankkal ellenőrzünk. Kevés idő esetén a tankönyv képes szótár 
része (69/4.) nyújt ehhez segítséget.

Javasolt 
házi feladat

Mf. 83. oldal 5. feladat: a járműveket ábrázoló képek feliratozása
Mf. 88. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása

UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
97. óra

Az óra célja •	Szókincs ismétlése és gyakorlása 
•	Preferenciák kifejezése, indoklás

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, térkép, internet-hozzáférés
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Az óra 
menete

BINGO Munkafüzet 83. oldal
Bevezető feladat 6. feladat Bingózzunk a munkafüzet 83. oldal 5. feladatának otthon 
feliratozott képeivel! A játék kezdete előtt nyolc képet kell megjelölni. A CD-ről hallott 
körülírások alapján kell felismerni és kipipálni az egyes közlekedési eszközöket, 
amennyiben azok szerepelnek a kiválasztottak között. Az a nyertes, aki elsőként pipálja 
ki mind a nyolc megjelölt képét.  

Hanganyag     38

DIALOGUES Munkafüzet 84. oldal

• 7. feladat A párbeszédek felolvasása után megállapítjuk azok helyszínét. Majd önálló 
munkával mindenki új beszélgetéseket ír a dőlt betűs részek megváltoztatásával.

•	Önként jelentkezők párt választanak maguknak az új beszélgetések felolvasásához.

Variáció: Egy önként jelentkező felolvassa az egyik párbeszédének első mondatát. 
Egyik osztálytársa spontán reagál rá.

DISCOVER NEW ZEALAND Tankönyv 70. oldal

• Ráhangoló feladat A gyerekek megkeresik Új-Zélandot a térképen. Megkérdezzük, 
tanultak-e, olvastak-e már a szigetországról. Néhány érdekes ténnyel felkelthetjük 
érdeklődésüket:

New Zealand has three official languages: English, Māori and New Zealand Sign Language.
Maori are the native Polynesian people of New Zealand.
About one third of the country is protected national park.
Only 5% of New Zealand’s population is human – the rest are animals.
New Zealand is home to the world’s smallest dolphin species.
There are no land snakes, native or introduced, in NZ. 
In New Zealand they drive on the left-hand side of the road.
Rugby is the most popular spectator sport in New Zealand.
The Lord of the Rings movies were filmed in New Zealand.

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/newzealand.html
http://www.buzzfeed.com/jemimaskelley/things-you-did-not-know-about-new-zealand

• 6. feladat Csukott könyvvel hallgatjuk a szöveget, és lejegyezzük az említett 
közlekedési eszközöket.

Hanganyag     62

•	Nyitott könyvvel hallgatjuk és olvassuk a teljes szöveget. Majd eltervezzük, milyen 
közlekedési eszközzel szeretnénk bejárni az országot. Indoklásként kikeressük a 
leírásból az említett előnyöket. 

• PÁRMUNKA A szókincset párokban gyakoroljuk tovább. Az egyik diák kiválaszt egy 
szót a szövegből, társa megkeresi azt, és felolvassa a megfelelő mondatot lerövidített 
formában.

Student 1: scenery
Student 2: New Zealand’s trains take you through some breathtaking scenery 
 (that you don’t normally see when you drive or cycle).

Záró feladat A tankönyv által ajánlott linken virtuális látogatást teszünk Wanaka
közlekedési és játékmúzeumában.

http://www.wanakatransportandtoymuseum.com/museum-video/

Javasolt 
házi feladat

Témafüzet: rövid fogalmazás írása a közlekedés témakörében (tk. 70. oldal 6. feladat 
szövege alapján)
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UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
98–99. óra

Az órák célja •	A tanult szókincs kreatív használata
•	Szövegértés: olvasott szövegből fontos információ kiszűrése
•	Új nyelvi jelenség megismerése: visszaható névmások

Eszközök Tankönyv + CD

Az órák 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk NOUGHTS AND CROSSES játékot 
a tankönyv 70. oldal 6. feladatának szövegével a már ismert szabályok szerint! Ezzel 
egyben összegezzük az Új-Zélandról tanultakat.

breathtaking experienced amazing

unforgettable picturesque wide

easy reasonable remote

CAPITAL CITIES Tankönyv 70. oldal

• 7. feladat A feladat a korábban tanult szókincs és nyelvi szerkezetek kreatív 
használatára ösztönöz. A diákok elolvassák Luca üzenetét, majd kiválasztják a 
megfelelő választ a kérdésekre.  

•	Kiemeljük a két fővárost leíró és összevető mondatokat:

The new market place is not as big as the main Market Hall in Budapest.
The people here are just as friendly as in Hungary.
Their way of life is slightly different from ours. 
The streets are just as busy here as they are in Budapest. 
The air pollution is not as bad in Wellington as it is in Budapest.

Segítségükkel összehasonlítunk két magyarországi települést, azok nevezetességeit, 
közlekedését. 

FAMILY HOLIDAY PLACES Tankönyv 71. oldal

•	Előkészítésként beszélgessünk arról, hol nyaralnának a gyerekek szívesebben. Kérjünk 
indoklást is! 

Do you fancy spending your holiday in big cities?
What would you do there?
How about relaxing in the countryside?
Is it a nice experience for those who live in cities, do you think? Etc.

• 8. feladat Közösen értelmezzük a feladatot bevezető mondatokat a körülírások 
alapján.

to shave – to make your skin smooth by cutting off the hair
out in the bush – out in the wild
sis – sister
a ski slope – part of a hill or mountain where you ski on
a cruise – a journey on a ship or boat for pleasure
relaxing – the opposite of tiring
to treat yourself to something – to do or buy something special for yourself 
to book a room in advance – to book a room before you get there

(Macmillan English Dictionary 2007)

•	A tájékoztató szövegek segítségével megállapítjuk, hogy melyik mondat melyik 
helyszínre vonatkozik.
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• 9. feladat CSOPORTMUNKA A leírások tartalmának alaposabb megismerését  
és a szókincs aktiválását ez a feladat teszi lehetővé. 3–4 fős vegyes csoportokat 
alakítunk ki. A csoportok választanak a 8. feladatban említett helyszínek közül,  
és indokolják választásukat. A felkészülés történhet szóban, de készíthetnek vázlatot 
is a kulcsszavak kiemelésével. 

•	Az egyik önként jelentkező csoport szószólója ismerteti álláspontjukat. Erre 
bárki reagálhat a többi csoportból, de a saját csoporttársak is kiegészíthetik az 
elhangzottakat. Így egy közös beszélgetés indul, amely során megismerhetjük 
a gyerekek véleményét. Ha akad olyan helyszín, amelyet senki sem választott, 
megkérdezzük, hogy vajon miért.
Beszélgetés közben bővíthetjük az egyetértés és egyet nem értés kifejezéstárát:

J L

I agree with you 100 percent.
I couldn’t agree (with you) more.
That’s for sure.
Absolutely.
I was just going to say that.

I don’t think so.
That’s not always true.
I’m not so sure about that.
No way.
I totally disagree.

Záró feladat A tanulók által választott rövid szókincsismétlő játék eljátszása. 

Javasolt 
házi feladat

Tk. 70. oldal 7. feladat: saját e-mail írása Luca üzenete alapján  
Mf. 88. oldal 17. feladat: a tanult szavak megkeresése, beírása és memorizálása

UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
100. óra

Az óra célja •	A tanultak kreatív alkalmazása projekttevékenység során
•	Véleménynyilvánítás és érvelés
•	Prezentációs készségek fejlesztése

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD

Az óra 
menete

OPCIÓ a tanultak kreatív alkalmazására, a prezentációs készségek fejlesztésére:

THINGS TO DO Munkafüzet 84. oldal

Bevezető feladat 8. feladat Az előző órákon tanultak alapján mindenki kiegészíti a 
kifejezéseket a megadott szavakkal. A munkát a hanganyaggal ellenőrizzük.

Hanganyag     39

DESTINATIONS Munkafüzet 85. oldal

• 9–10. feladat CSOPORT- vagy EGYÉNI MUNKA A tevékenység célja a tanultak 
kreatív alkalmazása saját tanulási stílusnak megfelelő munkáltatás során. Az előző 
óravázlatban leírtakhoz hasonlóan haladunk, de az utazás célját és módját a diákok 
maguk választják meg: 

○ a térkép tanulmányozása, országok neveinek felelevenítése
○ vélemények megosztása, a célállomás kiválasztása (lásd 8. feladat példamondatai 

szóbuborékokban)
○ ötletgyűjtés: szabadidős tevékenységek, látványosságok 
○ lehetséges programok megvitatása (lásd 8. feladat példamondatai 

szóbuborékokban)
○ a közlekedési eszköz kiválasztása, annak indoklása (lásd 10. feladat kártyái)
○ tervek ismertetése csoportonként, illetve egyénenként
○ beszélgetés a kiválasztott közlekedési eszközök előnyeiről és hátrányairól (lásd 

egyetértés és egyet nem értés kifejezései az előző óravázlat táblázatában)
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Záró feladat A tevékenységet közösen értékeljük.
Mennyire érezted jól magad a csoportodban?
Elmondhattad-e a véleményedet? A társaid figyelembe vették-e azt?
Milyen volt a munkamegosztás a csoportban?
Szívesen dolgozol legközelebb is ebben a munkaformában?
Ha egyedül dolgoztál, nem érezted-e túl nehéznek a feladatot?
Jutott-e idő mindenre? 
Tudtátok-e alkalmazni a korábban kapott tanulási tippeket? Stb.
Learning to learn (mf. 87. oldal 16. feladat) 

Javasolt 
házi feladat

Mf. 84. oldal EXTRA TASK: a kifejezések mondatba foglalása
Szorgalmi feladat: az órán választott helyszín bemutatására PowerPoint prezentáció 
készítése

UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
101. óra

Az óra célja •	Új nyelvi jelenség gyakorlása: visszaható névmások
•	Szövegfeldolgozás: globális szövegértés

Eszközök Tankönyv, munkafüzet + CD, szótárak, Task sheet: Reflexive pronouns (Resources 58), Task 
sheet: Pronouns (Resources 59)

Az óra 
menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A mondat felek összeillesztésével visszatérünk a 
visszaható névmások gyakorlásához (Resources 58).

BE HONEST WITH YOURSELF Tankönyv 72. oldal

• 10. feladat PÁRMUNKA Győződjünk meg arról, hogy mindenki érti a VOCAB 
CHEST kifejezéseit. Bátorítsuk a diákokat, hogy 5 perc erejéig kérdezgessék egymást a 
megadott szókincs felhasználásával. Majd kérjünk visszajelzést arról, amit megtudtak 
egymásról.

• 11. feladat A mondatok jól példázzák a visszaható névmások használatát. Szótár 
segítségével megpróbáljuk anyanyelvünkön is visszaadni a jelentést. Aki hamarabb 
végez, egy-két társával együttműködve próbál olyan egyszerű szituációkat kitalálni, 
amelyekben az adott mondatokat használhatnánk.  

THE MAORI CREATION MYTH Munkafüzet 86. oldal

• 12. feladat Alapvető cél a legenda megértése, az élményért történő olvasás. 

Hanganyag     40

A tevékenységgel egy időben azonban több célt is megvalósítunk:
○ Szövegértés
§ hosszabb lélegzetű hallott és olvasott szöveg követése
§ hanglejtés és kiejtés csiszolása
§ bekezdések sorrendbe állítása
§ tanult szókincs felismerése és megértése ismeretlen szövegben
§ ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése szövegösszefüggésekből

○ Országismeret – kultúra
§ egy maori legenda feldolgozása

○ Olvasásélmény
§ autentikus szöveg olvasása

WORK IT OUT Munkafüzet 87. oldal

•	A legenda szövegében megkeressük azokat a mondatokat, amelyek visszaható 
névmásokat tartalmaznak. Megbeszéljük jelentésüket, megfigyeljük a névmások 
mondaton belül elfoglalt helyét.
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• 13–14. feladat Közösen kitöltjük a névmásokat összefoglaló táblázatot. Majd mindenki 
egyénileg kiegészíti az e-mail szövegét a hiányzó névmásokkal. Hívjuk fel a figyelmet 
a szövegkörnyezet fontosságára!
Differenciálás: az összefüggő szövegeket nehezebben feldolgozó diákok számára 
kínáljunk segítséget alternatívák adásával (Resources 59).

•	Megbeszéljük az EXTRA TASK mondatainak jelentését, különös tekintettel a 
névmások használatára:

We can entertain ourselves.      
We can entertain our guests.
You can buy yourselves what you need.    
You can buy a present for your friend.

SOUND CHEST Munkafüzet 87. oldal

Záró feladat 15. feladat A mondatokban a fontos információra, azaz a hangsúlyos 
szavakra figyelünk.

Hanganyag  41

Javasolt 
házi feladat

Mf. 86. oldal 11. feladat: a szavak mondatba rendezése
 

UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
102. óra

Az óra célja •	A visszaható névmások használata
•	Maori legendák
•	Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése

Eszközök Tankönyv + CD, Board game: Reflexive pronouns (Resources 60), szótárak 

Az óra 
menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA A visszaható névmásokat gyakoroló 
társasjátékkal  játszunk (Resources 60). A játékosok érme feldobásával haladnak a táblán 
(fej: 2 lépés előre vagy hátra; írás: 1 lépés előre vagy hátra.), és leírják azokat a szavakat, 
amelyekre lépnek. Majd a 4–5 percig gyűjtögetett szavakból mondatokat írnak.  
A legtöbb helyes mondatot író diákokat dicsérjük meg!

A játék után felolvassuk az otthon összerendezett mondatokat (mf. 86/11.).

CULTURE – MAORI LEGENDS Tankönyv 73. oldal

• 14. feladat A legenda feldolgozása önállóan történik. A CD hallgatása közben célunk 
a szöveg lényegének megértése: hogyan magyarázza Új-Zéland népe az északi sziget 
(North Island) létrejöttét. A könyv javaslata alapján ellenőrizzük a térképen a sziget 
formáját.

Hanganyag 63

•	A szöveg alaposabb elolvasása után sorrendbe tesszük a kép melletti mondatokat.
•	A továbbiakban a diákok a következő alternatívák közül választhatnak:

○ A legenda tartalmának anyanyelven történő visszaadása (szótárhasználat, az 
angol szófordulatok magyarra ültetése, a tartalom választékos visszaadása);

○ A legenda egyszerűsített változatának leírása (tömörítés, az ismert szókincs és 
nyelvi szerkezetek kreatív használata, amelyben segítségükre lesznek a sorba 
rendezett mondatok);

○ A tankönyv által javasolt magyar legendák egyikének (tk. 73/15.) leírása.
Mindenki a számára legkedvezőbb munkaformát választhatja, dolgozhatnak 
egyénileg, párokban vagy 3 fős csoportokban.

Záró feladat A diákok a munkát óra végéig folytatják.  
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Javasolt 
házi feladat

Az órán elkezdett munka folytatása, befejezése

UNIT 8 – HURRAY, HOLIDAY!
103–104. óra

Az órák célja •	A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök Munkafüzet, Board game: Reflexive pronouns (Resources 60)

Az órák 
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük, 
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Téma: városi és 
vidéki élet.

Szókincs és beszédszándékok ismétlése CSOPORTMUNKA A fejezet LEARNING 
TO LEARN ötlete lehetőséget kínál a szókincs szituatív ismétlésére, a készségek 
együttműködő tanulás útján történő fejlesztésére.
A csoportok feladata egy nyaralás megtervezése:

1. ötletgyűjtés a megadott gondolattérkép alapján,
2. egy mindenkinek tetsző ötlet kiválasztása,
3. a nyaralás megtervezése szóban, a feladatban megadott szempontok szerint.

A tervek ismertetése során a csoportok kiemelik a választott helyszín előnyeit. Ha időnk 
engedi, megbeszélhetjük az egyes csoportok által készített tervek hasonlóságait és 
eltéréseit.

Témafüzet: fogalmazás írása a nyaralás témakörében (a fentiek alapján)

Nyelvi szerkezetek ismétlése
A névmások használatának gyakorlására játsszunk újra a 104. óra társasjátékával 
(Resources 60).

Variáció: A teljesebb körű gyakorlás érdekében a diákokkal közösen új táblát készítünk, 
amely több névmást tartalmaz (mf. 87/13). A mezők kitöltésekor ügyelni kell arra, hogy 
a mondatok építéséhez minden szükséges szó rákerüljön a játéktáblára. Célszerű egész 
mondatokat elhelyezni, természetesen szavakra vágva.

SECRET TREASURE CHEST Munkafüzet 89. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a munkafüzet feladatsorát, majd az ellenőrzést 
követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak tudását.

Záró feladat PÁRMUNKA A feladat helyes kérdések írása: Tk. 88. oldal 19. feladat. 

Javasolt 
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére 
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 103–104. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink 
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre 
adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets of English részei, a munkafüzet 88. oldala, a Feladatlapok 
megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv 
projektötletének segítségével (73. oldal 15. feladat).
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REVISION 4
105. óra

Az óra célja •	A tanult szókincs ismétlése: szórakozás, filmek, zene
•	Azonosság és különbség feltárása
•	Képleírás, képek összehasonlítása

Eszközök Tankönyv + CD

Az óra 
menete

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat gyűjtenek az 1. feladat 
táblázatába a képek felhasználásával. 

LET’S GO OUT Tankönyv 74. oldal

• 2. feladat PÁRMUNKA A párok elolvassák a párbeszédet, megkeresik, majd 
kicserélik az oda nem illő kifejezést. 
Megoldás:  Yes, I think the stunts are really great. 

→ Yes, I think the experiments are really interesting. 
(Több variáció elfogadható.)

• EXTRA TASK A dőlt betűs részek megváltoztatásával a diákok új párbeszédeket 
alkotnak.

DESCRIBING PICTURES Tankönyv 74. oldal

• 3. feladat A diákok a hanganyag alapján kiválasztják a képet. 

Hanganyag 64

•	A második meghallgatás során lejegyzik a kulcsszavakat, majd azok felhasználásával 
összevetjük a két képet. A munkát segíthetjük kérdésekkel és/vagy a hanganyagból 
kiemelt mondatkezdetekkel.

There are many advantages of living in …
Life is …
There is … traffic, so …
Locals can use …
Tourists can be taken round the place in …
Here you can enjoy …
It is an ideal place for those who …

 Munkafüzet 90. oldal

• 1. és 2. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban megkeresik a városi és vidéki életet 
leíró szókincset a rejtvényben. Majd a megtalált szavakkal kiegészítik a 2. feladat 
szövegét.
Megoldás: …They live in a flat with central heating. There is a mall nearby so they can do 
their shopping easily. ... Because of the good public transport, the hospital is within easy reach. 
There is a great variety of public events. She loves going to the theatre and she has a season 
ticket to the opera house. … She is very sociable so she usually doesn’t mind the crowds. The 
only thing she can’t stand is the heavy traffic and air pollution.
That’s why she spends the other three seasons in her cottage in the countryside. 
There she can enjoy the peace of the nature. … She doesn’t mind the shortage of entertainment 
facilities. She never gets bored – she always finds something to do in her vegetable garden. She 
has a green life – caring about the environment, growing her own vegetables and avoiding 
using her car.

Záró feladat 3. feladat PÁRMUNKA A diákok beírják a szavak hiányzó betűit, majd a 
kapott mellékneveket a VOCAB CHEST főneveihez kapcsolják. A kifejezések mondatba 
foglalását végezhetjük szóban, annyi variációt meghallgatva, amennyire időnk van. 
Megoldás: convenient carriage, reasonable price, remote area, picturesque landscape, 
unforgettable experience
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Javasolt 
házi feladat

Mf. 91. oldal 4. feladat: a mondatok kiegészítése

REVISION 4
106. óra

Az óra célja •	Olvasáskészség: globális szövegértés, információszerzés
•	Visszakérdezés gyakorlása

Eszközök Tankönyv + CD, munkafüzet, szótárak

Az óra 
menete

Bevezető feladat Nevezzünk meg minél több európai országot! Kezdjük állva, s 
haladjunk körben! Aki nem tud újabb ország nevet mondani, vagy ismétel, az leül.

EUROPEAN HERITAGE DAY Tankönyv 75. oldal

•	Ismertessük, hogy egy nemzetközi napról, az európai örökség napjáról fogunk olvasni 
ezen a foglalkozáson. Majd megismerkedünk egy Hollókőről szóló legendával.

• 4. feladat A szöveg alapján keressük a választ a kérdésekre, a magyar vonatkozásokat 
előtérbe helyezve.

Hanganyag  65

Megjegyzés: A vázlat a Hollókőről szóló olvasmányra helyezi a hangsúlyt, ezért a  
4. feladatot csak bevezetőnek, illetve információforrásnak tekinti. A diákok 
érdeklődése esetén azonban annak szövegét alaposabban is kiaknázhatjuk a korábban 
leírt módok egyike szerint. Ebben az esetben külön órát kell ennek szentelnünk.

• Differenciálás lehetősége: Az EXTRA TASK tevékenységét a nagyobb óraszámban tanuló 
csoportok figyelmébe ajánljuk. Megvalósítható szorgalmi projektként is, tanórán 
kívüli időben.

HOLLÓKŐ Tankönyv 76. oldal

• 6. feladat A szöveg első felének csukott könyvvel történő meghallgatása során a 
diákok aláhúzással jelölik, melyik kifejezést hallják:

The history of the village dates back to the 13th  / 15th century.
A lord kidnapped a pretty maiden, whose nurse was a giant / witch. 
The nurse made a pact with the lord / devil to rescue the girl. 
The lord’s / devil’s servants, in the bodies of ravens / eagles, carried away the stones of the 
lord’s castle, helping the girl / witch to break free. 
From the stones, the castle of Hollókő was built on top of a steep rock / a hill. 

Hanganyag  66  első része 

Megjegyzés: A fenti szöveg az új szókincs bevezetésére is alkalmas. 

•	A hanganyag második felének meghallgatása nyitott könyvvel történik. Közben a 
diákok választ keresnek az alábbi kérdésekre:

What can you see at the ruins?
How many protected buildings can be seen in the village?
How do the villagers call themselves?
Why is it worth visiting Hollókő in the summer?

Hanganyag  66  második része 

•	Újabb átolvasás során igaz / hamis mondatokat írunk, amelyeket párokban vagy 
frontálisan oldunk meg. Ne a mondatok számát, hanem azok írására szánt időt 
határozzuk meg, ezzel támogatva az eltérő munkatempójú diákokat. 
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Záró feladat CSOPORTMUNKA A csoportok felváltva hamis megállapításokat 
tesznek, amelyeket a másik csoport tagjai közösen javítanak. Minden kiigazított mondat 
pontot ér. Játszhatunk nyitott könyvvel, de emlékezetből is.

Javasolt 
házi feladat

Tk. 76. oldal 7. feladat: a megadott mondatokhoz utókérdések írása

107–108. óra: További gyakorlás és tudáspróba (tk. 77. oldal, mf. 91–93. oldal; (Photo Gallery mf. 94–95. 
oldal)
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Tanári segédletek  •  
Resources

RESOURCES 1 
INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
Lesson 1 

WORD CARDS: 
PICTURE DESCRIPTION

%

trees in a harbour

snow-capped mountains

palm trees on the river bank

a bridge over the river

pine forests

a sandy beach

steep rocks

a canoe on the water

tall buildings in the city centre

lots of people in the water

a marvellous view of a bay

a mountain road in a valley

Tanári segédletek  •  
Resources
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RESOURCES 2 
INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
Lesson 4 

SENTENCE BUILDING: 
INTRODUCTION 

%

I’m from the United Kingdom.

I come
from a town in the south  

of England.

I have been
in Hungary since

the beginning
of July.

I can’t play any musical instruments.

Now
I’m learning to

play the guitar.

I’m dreaming
of starting

a rock band one day.

I’m also interested in green issues.

I often go
hiking with

my family and friends.

We usually camp  
somewhere out

in the wild.

I have already been to France and Belgium.

I have never been outside Europe.
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RESOURCES 3 
INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
Lessons 6–7–8 

TIME LINE: SENTENCES

%
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RESOURCES 4 
INTRODUCTION – FRIENDS ALL OVER THE WORLD
Lessons 9–10 

COURSE BOOK 13/14
QUIZ: ENGLISH SPEAKING 
COUNTRIES

Do the quiz. Then listen to Track 5 and check your work.

1. Jamaica is the fifth largest island in the _______________. 
 a) Red Sea b) Caribbean Sea c) Baltic Sea

2. It is called the Land of Wood and _______________ by its native inhabitants.
 a) Mountains b) Lakes c) Water

3. Once, Barbados was a land of _______________ plantations and windmills.
 a) sugar b) rice c) banana

4. The Bahamas is a country of more than _______________ islands in the Atlantic Ocean, 
north of Cuba.

 a) thirty b) three hundred c) three thousand

5. The country’s national bird is the _______________.
 a) flamingo b) eagle c) albatross

6. Grenada is called the Island of _______________.
 a) Fruit b) Tea c) Spice

7. In Guyana, the most popular sport is _______________.
 a) golf b) cricket c) football

Solution: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b
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RESOURCES 5 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 11 

MEMORY CARDS: 
HOBBIES AND INTERESTS

%

I’m very 
much 

interested

in
my family 

roots.

I like  
talking

about my 
family roots.

I am fond
of designing 

clothes.
I’m 

dreaming of

becoming 
a fashion 
designer.

I don’t really 
go in

for any 
hobbies.

I used
to collect

postcards 
when I was 

younger.

I gave
up collecting 

coins 
last year.

I’m a fluent
speaker 

of Russian.

I’m keen
on learning 

foreign 
languages.

I’d like 
to take up 

Chinese

language 
one day.

I have taken
up making 
jewellery 

as a hobby.

I’m not 
so good

at writing 
poems.

My hobby is 
taking

animal 
photos.

I don’t mind hiking.
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RESOURCES 6 ABC 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 12 

GAPPED TEXTS: 
GUESS WHO?

Text A
Listen and complete the text with the given words.

The photo taken in 1942 is from my father’s album. That’s him, the 
elderly man with a moustache. The woman in a white __________ 
is my mother. I __________ from a really big family – I’ve got four 
brothers and two sisters. I’m the boy wearing a black __________ with 
a white __________.

(picture “K”)

We are a family of nine __________. I’m the __________ child. I’ve 
got four brothers and two sisters. In this photo, I’m the young man 
in a __________ suit, sitting next to my father. The photo was taken 
in our __________.

(picture “C”)

The photo taken in 2006 is from my mother’s album. That’s her, the 
woman with __________ dark hair. My grandparents are __________ 
on a sofa. __________ is the shortest in the family. Grandpa is the man 
with __________ I’m the short-haired girl on mum’s right.

(picture “M”)

This is a lovely photo taken on my 70th birthday. Nearly the whole 
family got __________ to celebrate. The __________ in the orange shirt 
is my son. The short-haired __________ is my daughter. I’m sitting 
__________ them. 

(picture “I”)

between
glasses
garden
come

together
man

oldest
shirt

sitting 
dress

light-coloured
woman

suit 
people

grandma
short
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Text B
Listen and complete the text with the given words. (There are three extra words that 
you do not need.)

The photo taken in 1942 is from my father’s album. That’s him, the 
elderly man with a moustache. The woman in a white __________ 
is my mother. I __________ from a really big family – I’ve got four 
brothers and two sisters. I’m the boy wearing a black __________ with 
a white __________.

(picture “K”)

We are a family of nine __________. I’m the __________ child. I’ve 
got four brothers and two sisters. In this photo, I’m the young man 
in a __________ suit, sitting next to my father. The photo was taken 
in our __________.

(picture “C”)

The photo taken in 2006 is from my mother’s album. That’s her, the 
woman with __________ dark hair. My grandparents are __________ 
on a sofa. __________ is the shortest in the family. Grandpa is the man 
with __________ I’m the short-haired girl on mum’s right.

(picture “M”)

This is a lovely photo taken on my 70th birthday. Nearly the whole 
family got __________ to celebrate. The __________ in the orange shirt 
is my son. The short-haired __________ is my daughter. I’m sitting 
__________ them. 

(picture “I”)

between
glasses
garden
come

coming
together

man
oldest
father

middle
shirt

sitting 
dress

light-coloured
elder

woman
suit 

people
grandma

short
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Text C
Complete the text with the given words. Then listen and check your work.

The photo taken in 1942 is from my father’s album. That’s him, the 
elderly man with a moustache. The woman in a white __________ 
is my mother. I __________ from a really big family – I’ve got four 
brothers and two sisters. I’m the boy wearing a black __________ with 
a white __________.

(picture “K”)

We are a family of nine __________. I’m the __________ child. I’ve 
got four brothers and two sisters. In this photo, I’m the young man 
in a __________ suit, sitting next to my father. The photo was taken 
in our __________.

(picture “C”)

The photo taken in 2006 is from my mother’s album. That’s her, the 
woman with __________ dark hair. My grandparents are __________ 
on a sofa. __________ is the shortest in the family. Grandpa is the man 
with __________ I’m the short-haired girl on mum’s right.

(picture “M”)

This is a lovely photo taken on my 70th birthday. Nearly the whole 
family got __________ to celebrate. The __________ in the orange shirt 
is my son. The short-haired __________ is my daughter. I’m sitting 
__________ them. 

(picture “I”)

between
glasses
garden
come

together
man

oldest
shirt

sitting 
dress

light-coloured
woman

suit 
people

grandma
short
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RESOURCES 7 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 13 

CROSSWORD PUZZLE: 
FAMILY MEMBERS 

Do the crossword puzzle about family members.

12
1  1. feleség
2  2. nagynéni
3  3. szülők
4  4. férj
5 *  5. öcs
6 *  6. nővér

-
7  7. unokatestvér
8  8. unokahúg

-
9  9. nagybácsi

10 10. lánya valakinek
11 11. unokaöcs

Solution:

12

1 w i F e

2 A u n t

3 p a r e n T s

4 H u s b a n d

5 y o u n g E r * b r o t h e r

6 e l d e R * s i s t e r

-

7 c o u s I n

8 N i e c e

-

9 u n c L e

10 d A u g h t e r

11 n e p h e W



112 • TANáRI SEGÉDLETEK  •  RESOURCES 

RESOURCES 8 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 15

WORD CARDS AND 
PICTURES ABOUT CLOTHES 

Use the cards to label the pictures.
%

straight-legged trousers trendy flat shoes

a short-sleeved top a sleeveless top

a leather jacket torn jeans

leather shoes a pair of skinny jeans

low-heeled leather boots a suit jacket

a woollen cardigan a denim shirt

a trendy plain scarf a plain T-shirt

a leather belt a denim cap
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EXTRA WORD CARDS
%

casual trendy

fashionable old-fashioned

smart stylish

tight baggy

sporty sleeveless

long-sleeved short-sleeved

polo-necked V-necked

flat pointed

low-heeled high-heeled

ankle-length knee-length

cotton denim

leather linen

silk woollen

checked striped

plain patterned

polka-dot flowery
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RESOURCES 9 AB 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 17

SENTENCE BUILDING: 
USED TO

A
%

Grandma used to live in

a quiet area. She

used to keep dogs. She

used to work as a

nurse. She used to play

basketball in the school

team. She didn’t use to

go to the swimming

pool. She didn’t use to

live in a flat.
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B
%

Grandma used to live

in a quiet area. She used to

keep dogs. She

used to work as a nurse.

She used to play

basketball
in the school 

team.
She

didn’t use to go

to the 
swimming pool.

She didn’t

use to live in a flat.
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RESOURCES 10 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lesson 17

QUESTIONS: 
MY DAILY ROUTINE AND 
HABITS

Write a composition about your daily routine. Use the questions and the answer 
patterns.

When do you usually get up?
I get up at half past 6 on weekdays and at around 9 at weekends.

What do you do in the morning?
First I go to the bathroom. I have a shower, comb my hair and get dressed. Then I go 
to the kitchen and I have a sandwich with a glass of milk. After breakfast I brush my 
teeth and then I go to school.

How do you get to school?
My mother takes me to school by car but sometimes I take the bus with my friends.

How long does it take you to get there?
By car, it takes only 15 minutes. When I go by bus, I need more than half an hour.

By what time do you arrive at school?
I arrive at school at quarter to 8. Before the lessons, I chat with my friends or just sit 
and relax in the classroom.

What do you do in the afternoons?
When I have lots of homework, I stay at home and study. I have handball training 
three times a week. Otherwise I meet my friends and we go to the cinema or just 
hang around in the city centre.

How is your weekend different from weekdays?
On weekdays I have to get up early. At weekends I sleep late. On Saturdays and 
Sundays I can spend more time with my family. We often go on bike trips, have 
barbecue parties in our garden or go to the sports centre to support our favourite 
handball team.
I often visit my friends or they come to see me. We can do lots of things together. 
When the weather is nice, we take my dog to the nearby park. 
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RESOURCES 11 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lessons 19–20

HOBBY CARDS

Work in pairs. Ask questions to get to know more about each other.

Hobby card 1

I love nature. I like hiking and I enjoy 
spending time out in the wild. I’m 
also interested in green issues. As a 
volunteer, I work for the local green 
club.

Hobby card 2

I don’t really go in for any hobbies. I’m 
really good at swimming. I’d like to take 
up other water sports like surfing or 
sailing.

Hobby card 3

I’m keen on learning languages. I can 
speak English and Slovak. I’d like to go 
to university and learn more languages. 
I’m dreaming of becoming a teacher of 
French or Spanish.   

Hobby card 4

My hobby is travelling. I’m interested 
in other cultures. I like visiting small 
places in the countryside. But to be 
honest, I prefer visiting towns and 
staying in guest houses or hotels.

RESOURCES 12 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lessons 19–20

SENTENCE BUILDING: 
INTERESTS 

Match the sentence halves.

1 I enjoy on learning about other cultures.

2 I’m keen up a new sport.

3 I’m interested of designing clothes.

4 I’m really good at ice skating. 

5 I’d like to take into fashion.

6 I don’t really go in in green issues.

7 I’m dreaming for any hobbies.

8 I’m making gifts for my friends.

Solution: 2, 5, 7, 4, 8, 3, 6, 1
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RESOURCES 13 
UNIT 1 – GENERATIONS 
Lessons 19–20

TASK SHEET: USED TO 

1. Complete the sentences. Use used to or didn’t use to and the given words.

My grandmother __________________________ shiny black hair. Now her hair 
is white.
Tom __________________________ glasses. Now he can’t read without them.
Dad __________________________ hiking in the countryside.  Now he prefers 
staying at home.
My grandpa __________________________ in a supermarket. Now he is a 
pensioner.
I __________________________ to school but now I go on foot every day.
We __________________________crossword puzzles but now I like puzzles 
very much.
He __________________________ letters. Now he communicates via the 
Internet.

work
wear

do
like

write
walk
have

2. Write about the children. Use used to and the Present Simple.

Oli used to …… but now he ……

Oli Julia Dorka Pablo
when he / she 

was a child
be afraid  
of water

get on well 
with others

have difficulty 
with English

behave well  
at school

as a teenager like swimming 
very much

quarrel quite 
a lot

speak English 
fluently annoy teachers

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. What about you?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RESOURCES 14 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lessons 21–22

MEDIA SURVEY 

Read through the questions and answer them.

What do you watch on TV?
5 films 5 documentaries
5 quiz and chat shows 5 talent shows
5 adventure films 5 action crime series
5 others: __________________________________________________________________

What do you listen to on the radio?
5 music  5 sports programmes 
5 the news and the weather forecast 5 interviews
5 morning shows 5 documentaries
5 others: __________________________________________________________________

Do you buy magazines? If yes, why?
5 to find out about celebrities’ life 5 for light entertainment
5 for some free posters and other freebies 5 because they have good pictures 
5 because I like the puzzles in them 5 for the horoscope
5 others: __________________________________________________________________

Why do you use the Internet?
5 to watch films  5 to chat with friends
5 to keep in touch with acquaintances 5 to find information for school projects
5 to check the cinema guide 5 to buy things more cheaply 
5 others: __________________________________________________________________

RESOURCES 15 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lesson 23

COURSE BOOK 21/5
TASK SHEET: 
SECTIONS IN A MAGAZINE 

Listen to Track 14 and read the definitions. Then write the sections.

1. the title of a newspaper or magazine article ______________________________
2. a piece of text, a picture or short film  

which tries to sell you something ______________________________
3. a piece of writing in a magazine or a newspaper ______________________________
4. a report on the weather for the next few days ______________________________
5. a short advertisement that you put in the paper  

when you want to sell  or buy something ______________________________
6. information on the type, title and programme time  

of what you can hear on the radio ______________________________
7. a funny picture, often with some words ______________________________
8. information on the type, title and time  

of a programme you can watch on television ______________________________
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RESOURCES 16 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lesson 24

MEMORY CARDS: 
EXPERIENCE FOR LIFE 

%
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RESOURCES 17 AB 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lesson 25

ACTIVITY BOOK 24/7
READING TASK: EXPERIENCE 
FOR LIFE 

Read text A and complete the table.

Name Orlando Jonathan Blanchard Bloom

Birth place and time

Job

Professional career

Best-known films

Awards

Hobbies

Other facts

Useful expressions: be a well-known box-office name, be successful in acting and art, 
study drama, photography and sculpture, win a scholarship, receive an award, be 
dyslexic

Read text B and complete the table.

Name Paula Jane Radcliffe

Birth place and time

Job

Professional career

Olympics

Medals

Awards

Other facts

Useful expressions: be a successful female athlete, suffer from asthma, take up running, 
join an athletics club, win the London marathon three times, be against the use of drugs 
in sport
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RESOURCES 18 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lesson 28

ACTIVITY BOOK 27/14
SENTENCE BUILDER: 
OUTDOOR MEDIA

%

Don’t eat fatty food.

Choose fruit and vegetables instead.

Looking for a flat

to rent? You can

enter the park

free. Come

to our riding camp.

The zoo is open

every day. Don’t swim

here. The water

is very deep.

Solution:
Don’t eat fatty food. Choose fruit and vegetables instead.
Looking for a flat to rent?
You can’t enter the park free. 
Come to our riding camp. 
The zoo is open every day.
Don’t swim here. The water is very deep.
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RESOURCES 19 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lesson 28

COURSE BOOK 25/14
GAPPED TEXTS: 
DID YOU KNOW?

Work in pairs. Talk to each other in order to find out the missing information.

Student A
Did you know?
Not only pictograms, hieroglyphs, characters and letters were used for written 
communication. 
The language of the Inca Empire, Quechua, is still spoken by about a third of the 
Peruvian population. In the ____________ centuries, they used a special language to 
convey messages. It was a system of different knots tied in coloured ropes called khipu or 
quipu. 
The knots were the symbols of numbers and the colours spoke for certain __________ or 
___________, and sometimes ideas as well: white thread meant ‘__________’, while red 
thread meant ‘war’.
At __________, the Inca capital, there was a school where future leaders and priests were 
taught the art of reading khipu.

Questions:
1. 
2. 
3. 
4. 

%

Work in pairs. Talk to each other in order to find out the missing information.

Student B
Did you know?
Not only pictograms, hieroglyphs, characters and letters were used for written 
communication. 
The language of the Inca Empire, Quechua, is still spoken by about a third of the 
Peruvian population. In the 15-16th centuries, they used a special language to 
_______________. It was a system of different knots tied in coloured ropes called khipu or 
quipu. 
The knots were the symbols of __________ and the colours spoke for certain objects or 
materials, and sometimes ideas as well: white thread meant ‘peace’, while red thread 
meant ‘__________’.
At Cuzco, the Inca capital, there was a school where future leaders and priests were 
taught ______________________________________.

Questions:
1. 
2. 
3. 
4. 
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RESOURCES 20 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lessons 29–30

CROSSWORD PUZZLE: VERBS

Do the crossword puzzle.

1  1. elkerül

2  2. figyelmeztet

3  3. meggyőz

4  4. (meg)tilt

5  5. elrendel, megparancsol

6  6. visszautasít

7  7. összekapcsol

8  8. reklámoz

9  9. emlékeztet

10 10. engedelmeskedik

11 11. jelent valamit

12 12. mond valamit

Solution:

1 A V O I D

2 W A R N

3 P E R S U A D E

4 P R O H I B I T

5 O R D E R

6 R E F U S E

7 C O M B I N E

8 A D V E R T I S E

9 R E M I N D

10 O B E Y

11 M E A N

12 S A Y
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RESOURCES 21 
UNIT 2 – PRINTED OR ONLINE? 
Lessons 29–30

TASK SHEET: 
REPORTED INSTRUCTIONS 
AND INFORMATION

1. Write the original sentences.

The notice asks visitors not to go too close to wild animals. 
_______________________________________________________________________________
The white sign warns you not to fish here.
_______________________________________________________________________________
The circular red sign prohibits walking on the grass.
_______________________________________________________________________________
The blue sign allows people to park their cars near the gate.
_______________________________________________________________________________

2. What does your teacher often tell you to do?

Talk in small groups. _____________________________________
Complete the text.  _____________________________________
Don’t open your books. _____________________________________
Find the differences. _____________________________________
Don’t show your picture to your partner.  _____________________________________
Find the true statements. _____________________________________
Do the crossword puzzle. _____________________________________
Don’t forget to learn the words. _____________________________________

3. Report the instructions. 

Please read the messages thoroughly. (the teacher, ask)
_______________________________________________________________________________
Don’t climb on the wall. (the policeman, warn)
_______________________________________________________________________________
Lend me your new smartphone, please. (friend, want)
_______________________________________________________________________________
Don’t spend all your pocket money on sweets (mum, remind) 
_______________________________________________________________________________
You must turn off your phones during the fligh. (notice, warn)
_______________________________________________________________________________
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RESOURCES 22 
Revision 1  
Lesson 33

CROSSWORD PUZZLE: 
COMMUNICATION

Do the crossword puzzle.

13

1 1. hirdetőtábla

2 * 2. telefonhívás

3 ’ * 3. olvasói oldal

4 4. napló

*

5 5. lefordít

6 6. újságcikk

7 7. tolmács

8 * 8. jelnyelv

9 9. kapcsolatot teremt

10 10. jelentés

11 11. üzenet

12 * 12. kapcsolatot tart

Solution:

13

1 B I L L B O A R D

2 P H O N E * C A L L

3 R E A D E R S ’ * P A G E

4 D I A R Y

*

5 T R A N S L A T E

6 A R T I C L E

7 I N T E R P R E T E R

8 S I G N * L A N G U A G E

9 C O M M U N I C A T E

10 M E A N I N G

11 M E S S A G E

12 K E E P * C O N T A C T
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RESOURCES 23 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lesson 39

WORD SEARCH: THINGS TO 
DO

Find the words and complete the phrases with them.
(4 ↓; 5 →)

D W T T H E A T R E L E 1. take a walk on the 
_______________ 

2. see unique _______________ of 
art 

3. learn about local 
_______________

4. visit a 3D _______________
5. walk through an ocean 

___________
6. enjoy scientific _______________
7. _______________ adventure 

rides 
8. travel _______________ the 

woods
9. explore a large _______________ 

labyrinth

F A R H Z T R D F G H X
G T T R Y O U T P T N P
H E F O V B N M K L M E
J R G U D T U N N E L R
K F H G D T Z H J K Z I
L R J H F G Z T R L T M
C O L L E C T I O N S E
R N K N M B R Q D F G N
T T R A D I T I O N S T
W R T Z C D S G H J K S
U N D E R G R O U N D L

Solution:

W T H E A T R E E 1. take a walk on the waterfront 
2. see unique collections of art 
3. learn about local traditions
4. visit a 3D theatre
5. walk through an ocean tunnel
6. enjoy scientific experiments 
7. try out several adventure rides 
8. travel through the woods
9. explore a large underground 

labyrinth 

A H X

T T R Y O U T P

E O E

R U T U N N E L R

F G I

R H M

C O L L E C T I O N S E

N N

T R A D I T I O N S T

S

U N D E R G R O U N D
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RESOURCES 24 AB 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lesson 40

JIGSAW PUZZLES: 
SYDNEY AND BUDAPEST

A – Sydney

B – Budapest 
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RESOURCES 25 AB 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lesson 40

GAPPED TEXTS: 
DIALOGUES

A – WALKING IN SYDNEY 
Listen and complete the dialogues.

I’m really hungry. Where can we have a ____________?
I don’t know. Let’s check out this ____________ information board.
Look. There’s a ____________ pub not far from the crossroads.
____________ great. Let’s go.
*
Let’s pop into this ____________. 
I don’t want to. I’d rather walk along that cobblestone ____________.
*
Look at those speed ____________ passing under the bridge. 
I like the jet skis.
*
Hang on. What’s this ____________? 
It’s the didgeridoo.
A what?
Didgeridoo – a traditional native ____________ instrument.
*
Oh, I ____________ every minute of it. The ____________ were fantastic. I agree. It was 
the best opera I’d ever ____________.

B – WALKING IN BUDAPEST
Listen and complete the dialogues.

I’m really hungry. Where can we have a ____________?
I don’t know. Let’s check out this ____________ information board.
Look. There’s a ____________ not far from the park guarded by stone lions. 
____________ great. Let’s go.
*
Let’s pop into this ____________. 
I don’t want to. I’d rather see some ____________ in the Museum of Fine Arts. We can 
have some ____________ afterwards.
*
Can you take a photo of me with the ____________ of the seven leaders?
Yes, sure. Just ____________ me your camera.
*
Look at those boats passing under the bridge.
Yeah, they look ____________.
*
Hang on. What’s this ____________? 
It’s a nyenyere.
A what?
Nyenyere – a ____________ Hungarian string musical instrument.
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RESOURCES 26 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lessons 41–42

TASK SHEET: 
PASSIVE SENTENCES

Complete the sentences. Use the correct tenses.

This magazine  in Hungary. (print)
The photos  last weekend. (take)
This email  yesterday. (send)
This bridge  in the 18th century. (build)
Our car  by my brother. (never, wash)
Mona Lisa  by Leonardo da Vinci. (paint)
Passports  at the passport control. (check)
More fruit and vegetables  by children. (should, eat)
More water  during heat waves. (should, drink)
These books  to the school library. (must, return)
Szombathely  in the north-west of Hungary. (can, find)

RESOURCES 27 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lessons 43–44

CROSSWORD PUZZLE: 
PAST PARTICIPLES

Complete the crossword puzzle with the past participle form of the given verbs.

1 1. ír
2 2. tanít
3 3. beszél
4 4. készít
5 5. hall
6 6. talál
7 7. épít
8 8. eszik

Solution:

1 W R I T T E N

2 T A U G H T

3 S P O K E N

4 M A D E

5 H E A R D

6 F O U N D

7 B U I L T

8 E A T E N
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RESOURCES 28 
Unit 3 – DOWN UNDER  
Lessons 45–46

CROSSWORD PUZZLE: 
TRAVELLING AND 
SIGHTSEEING

Do the crossworld puzzle.

1  1. számos
2  2. tapasztalt
3  3. erőpróbát jelentő
4 *  4. megsérül
5  5. hóvihar
6 *  6. élőzene
7  7. vonz
8 *  8. sétahajó
9  9. világváros

10 10. közlekedés

Solution:

1 S E V E R A L

2 E X P E R I E N C E D

3 C H A L L E N G I N G

4 B E * I N J U R E D

5 B L I Z Z A R D

6 L I V E * M U S I C

7 A T T R A C T

8 C R U I S E * S H I P

9 M E T R O P O L I S

10 T R A N S P O R T
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RESOURCES 29 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lesson 47

COURSE BOOK 36/1
TASK SHEET: LET’S MEET UP

Listen to Track 26 and number the sentences.

5 How about tomorrow after half past 3?
5 Great.
5 Can we get together after the match?
5 I’d like to but I have to go to music class. 
*
5 Yeah, let’s do that. 
5 Can we meet up at 4 o’clock?
5 Maybe we could go to the library to find books for our Literature project.
5 OK, see you at the bus stop.
5 What shall we do?
*
5 I’m not sure. Do you think it’s worth visiting?
5 Yes. What about Thursday?
5 How about Saturday?
5 I’ve just heard that there is an interesting exhibition at the History Museum. 
5 I’m sure you’ll like this one – it’s about life in Ancient Greece.
5 I’m sorry I can’t make it on Thursday. 
5 I don’t like exhibitions, you know.
5 OK, I’m free at the weekend.
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RESOURCES 30 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lessons 49–50

ACTIVITY BOOK 43/5 Track 20
ANIMAL QUIZ

Match the descriptions to the animals.

1 It is an insect. It has got colourful wings. a snake

2 It is a reptile. It lives on the Galapagos Islands. It is an 
endangered animal. an orang-utan

3 It is a large bird with a huge beak. It lives in the rain forests. a butterfly

4 It is a reptile. It has got a long body with no legs. an elephant

5 It is the only flying mammal living on Earth. It spends the day 
resting upside down. a toucan

6 It is a marine mammal. It is a carnivore. It isn’t a solitary 
animal. a bat

7 It is a mammal and it is an omnivore. It is a solitary animal 
living in the tree tops in South-East Asia. a frog

8 It is an amphibian. It lives in and near water. It eats insects. a giant tortoise

9 It is a plant-eater. It is the largest and heaviest land mammal. a dolphin

Solution: 4, 7, 1, 9, 3, 5, 8, 2, 6

RESOURCES 31 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lesson 52

SENTENCE HALVES: 
CONDITIONAL 1

Find the pairs to make sentences.

1 If mum comes home in time, you won’t find the street.

2 If you don’t use the sat-nav, we won’t go hiking.

3 If you don’t have breakfast, I won’t have enough money for a new phone.

4 If he goes out without a coat, you will soon feel better.

5 If it isn’t sunny, they will miss the bus.

6 If they don’t hurry, we will cook lunch together.

7 If you take this medicine, he’ll catch a cold.

8 If I don’t save up, you’ll be hungry.

Solution: 2, 5, 8, 7, 6, 1, 4, 3 
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RESOURCES 32 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lesson 53

WORD BUILDER

How many phrases can you make?
%

swim ashore find

water build a shelter

make a signal fire gather

plants catch fish

weave baskets make

tools build a raft

find the way home
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RESOURCES 33 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lesson 54

CROSSWORD PUZZLE: 
SAVE THE PLANET

Do the crossword puzzle.

1 S  1. ____ waste

2 R  2. ____ paper, glass and plastic

3 S  3. ____ destroying forests

4 P  4. cut _____

5 C  5. ____ water

6 R  6. use _____ bins

&
7 T *  7. ____ the tap

8 S  8. ____ energy

9 S  9. ____ off the lights

10 P 10. ____ less litter

11 T 11. stop cutting down _____

12 I 12. have an ____ on ecological balance

Solution:

1 S E P E R A T E  1. ____ waste

2 R E C Y C L E  2. ____ paper, glass and plastic

3 S T O P  3. ____ destroying forests

4 P O L L U T I O N  4. cut_____

5 C L E A N  5. ____ water

6 R E C Y C L I N G  6. use_____ bins

&

7 T U R N * O F F  7. ____ the tap

8 S A V E  8. ____ energy

9 S W I T C H  9. ____ off the lights

10 P R O D U C E 10. ____ less litter

11 T R E E S 11. stop cutting down_____

12 I N F L U E N C E 12. have an ____ on ecological balance
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RESOURCES 34 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lesson 54

COURSE BOOK 41/14
WORD POWER TASK SHEET

Listen to Track 32 and match the verbs to the phrases.

1 roam plants to eat
2 gather traditions
3 grow by watching
4 keep for the forest
5 learn baskets
6 make snakebites
7 weave rice and vegetables
8 treat tools
9 care one another

10 respect throughout the forest

Solution: 2, 4, 5, 9, 7, 8, 3, 6, 10, 1
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RESOURCES 35 
Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET
Lessons 55–56

WORD SEARCH: 
RAINFOREST ANIMALS 
AND PLANTS

Find the words about life in the rainforest. Then make three lists.
(9↓; 11→)

A M P H I B I A N V S T A R V E Animals:
R T L Z P D F G H F J E N M B V
R C A R N I V O R E T A R C T P
E R N C O F F E E E S D F O G I
P T T R T Z S H T D N R G C F N Plants:
T Z E Q C G O N R O A M V O V E
I M A M M A L M A N K T B N B A
L H T F R U I T P C E Z N U H P
E G E V B G T H P V B P M T J P Other words:
D F R C V B A T E B I L C S K L
O M N I V O R E D N T K R I C E
L E M O N S Y H Z T E S D T L S

Solution:

A M P H I B I A N S T A R V E

L F E

R C A R N I V O R E A C P

E N C O F F E E E S O I

P T S T D N C N

T E O R O A M O E

I M A M M A L A N K N A

L T F R U I T P E U P

E E T P B T P

R B A T E I S L

O M N I V O R E D T R I C E

L E M O N S Y E S
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RESOURCES 36 
Revision 2 
Lesson 59

CROSSWORD PUZZLE: 
SIGHTSEEING IN BUDAPEST

Read the text about Budapest. Complete the crossword puzzle with the missing words. 
The texts in your activity book (pages 35, 37 and 39) will help you.

1 Budapest is a modern ______ (3) 
on the banks of the Danube, in the 
north of Hungary. There are several 
magnificent ______ (2) over the river. 
The famous Széchenyi Chain Bridge 
was opened in 1849. 
One of the best-known sights of the 
______ (1) is probably the Buda Castle 
District with the Matthias Church, the 
Fisherman’s Bastion and the _____ (4) 
Palace. The area attracts thousands of 
______ (5) all the year round.

2
3
4

*
5
6

*
7
8
9

10
11
12

The House of the Hungarian Parliament is the largest building in Hungary. It is nearly 
300 m long and more than 100 m ______ (7). There are lots of gates, courtyards and 
staircases, and nearly 700 ______ (11). 
Heroes’ Square is one of the most beautiful ______ (10) in Budapest. On the left, you can 
see the Museum of ______ (6) Arts while on the right there is the ______ (8) of Art.
In the middle, you can find the Millennium Memorial to the leaders of the seven 
tribes that founded Hungary in the 9th ______ (9) and other outstanding people from 
Hungarian ______ (12). 

Solution:

1 C I T Y
2 B R I D G E S
3 M E T R O P O L I S
4 R O Y A L

*
5 T O U R I S T S
6 F I N E

*
7 W I D E
8 G A L L E R Y
9 C E N T U R Y

10 S Q U A R E S
11 R O O M S
12 H I S T O R Y
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RESOURCES 37 
Unit 5 – COOKING IS FUN
Lesson 61

COURSE BOOK 46/1
GAPPED TEXT: 
JULIA’S DIET

Listen to Track 36 and complete the text.

I eat ____________ times a day. I have a ____________ breakfast at home, some snacks at 
break time at ____________, then lunch in the school canteen at around ____________. 

I usually don’t have anything in the ____________. Sometimes I eat some ____________ 
after the lessons. 

In my family, ____________ is the main meal of the day, when we get together to talk 
over a ____________ dish prepared by my grandma.

My favourite dish is grilled ____________ breast with sweet and sour sauce. I don’t 
really like ____________ food. I try to avoid junk food, although I like it. I eat lots of 
____________ but I’m not a vegetarian. I avoid snacks after dinner. I never ____________ 
anything fizzy. Plain tap water is what I like.

Solution: four, light, school, 1 o’clock, afternoon, fruit, dinner, tasty, chicken, spicy, vegetables, drink 
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RESOURCES 38 
Unit 5 – COOKING IS FUN
Lesson 62

CARDS FOR GUESSING: 
KITCHEN EQUIPMENT

%

You can fry 
eggs or make 
pancakes in it.

a frying pan

You use this  
electronic device 

to mix  
ingredients.

a blender

You keep 
pepper

in it.
a pepper shaker

It protects your 
clothes when 

you cook.
an apron

You can chop 
meat or slice 
bread on it.

a chopping 
board

It’s an electronic 
device for 
cooking or 

warming up food.

a microwave 
oven

You use it to 
measure  

the ingredients.
a measuring cup

It’s a piece  
of cloth to dry 
wet glasses, 

plates or pots.

a tea towel

You can peel 
potatoes or core 
apples with it.

a knife
It’s an electronic 

device for 
boiling water.

a kettle

You need it to 
stir the food in  

the cooking pot.
a wooden spoon You can bake  

a cake in it. an oven

You keep salt  
in it. a salt shaker

It is a useful 
object  

for covering 
pots.

a lid
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RESOURCES 39 
Unit 5 – COOKING IS FUN
Lesson 66

ACTIVITY BOOK 58/12
WORD SEARCH: 
AT A PIZZERIA

Find the words. Then match adjectives to them using the menu in your activity book 
(page 58).
11 →; 11↓

L E T T U C E B N U T S L P P V R Z P
D B O G H R D N Z P N P C A L E Z S L
C B M U S H R O O M R T H S K G R H T
U N A D F G H K P B G H E T J E P A S
C S T V B K L L S A U C E A H T B K T
U A O N I O N P T C N K S L W A T E R
M L C V N L M Z H O Q C E P L B T R S
B A T C H I C K E N J L K K N L S H J
E M H P V V T R B N M B E E F E F E U
R I P I N E A P P L E T P N P S Z R I
G K L P R T D T Z K L P Q D F G B B C
P E P P E R F A S P A R A G U S N S E

Solution:

L E T T U C E N U T S P V

O C A E S

C M U S H R O O M H S G H

U A B E T E A

C S T S A U C E A T K

U A O N I O N C S W A T E R

M L L O E B

B A C H I C K E N L H J

E M V B E E F E E U

R I P I N E A P P L E S R I

B C

P E P P E R A S P A R A G U S S E
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RESOURCES 40 
Unit 5 – COOKING IS FUN
Lessons 69–70

WORD SEARCH: 
WHAT CAN YOU DO 
IN THE KITCHEN?

 
Find 12 verbs in the word search. The letters you do not need form the 13th verb. 
10→; 2↓

C O O K M B A K E F R Y 10 verbs found across:

2 verbs found downwards:

S E W A R M U P A M I X
T C O V E R S E C O R E
I U R P R O T E C T E J

R S E A S O N L C H O P

The remaining letters: _ _ _ _ _ _ _

Solution:

C O O K M B A K E F R Y 10 verbs found across:
cook, bake, fry, warm up, mix, cover, core, 
protect, season, chop
2 verbs found downwards:
stir, peel

S E W A R M U P A M I X

T C O V E R S E C O R E

I U R P R O T E C T E J

R S E A S O N L C H O P

The remaining letters: M E A S U R E
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RESOURCES 41 
Unit 5 – COOKING IS FUN
Lessons 69–70

TASK SHEET: 
QUANTITIES

1. Complete the sentences with the given words.

What shall I buy for the picnic?
A __________ of bread, a __________ eggs and a small __________ of butter. 

Do we need any cheese or cold cuts?
No, we’ve got a __________ of cheese and some __________ of ham at home.

Look, there are __________ of people in front of that big __________ of flats.

Put those __________ of flowers in that __________ of water, please.

Have you packed everything?
I think so. I only need a __________ of soap and a __________ of toothpaste.

This soup smells nice.
And it tastes good. It only needs a __________ of salt.

bucket
crowds
dozen
piece 

bunches
loaf
tub

pinch
bar

block
slices
tube

2. Complete the sentences with a few or a little.

I’ve got __________ more messages to send.
Can I have __________ apples, please?
Can I have __________ milk in my tea, please?
You should add __________ sugar, I think.
We need __________milk and __________ strawberries.
To keep healthy, you should eat only __________ chocolate.
I moved to Hungary __________ years ago.
There is __________ time left.
There are __________ cars on the bridge.
The 10-kilometre long walk takes __________ hours.
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RESOURCES 42 
Unit 6 – SPORTS
Lesson 72

WORD CARDS: 
SPORTS EQUIPMENT

%

baseball bat baseball glove

baseball badminton racket

shuttlecock a pair of ice skates

swimming cap goggles

ski boots ski goggles

skis ski poles
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RESOURCES 43 
Unit 6 – SPORTS
Lesson 72

PICTURE CARDS: 
SPORTS 

%

EQUIPMENT 
NEEDED

CLOTHES
NEEDED

AREAS
TO PRACTISE

ACTIONS
TO CARRY OUT



TANáRI SEGÉDLETEK  •  RESOURCES • 149 

RESOURCES 44 
Unit 6 – SPORTS
Lesson 76

CROSSWORD PUZZLE: 
SPORTS 

Complete the crossword puzzle.

1  1. különösen
2  2. sportoló, atléta
3  3. vívás
4  4. ha
5 *  5. ütővel játszott sport
6  6. érdeklődő
7  7. feloszt
8  8. előadás

*
9  9. íjászat

10 10. egészségesebb
11 11. látogató
12 12. ötlet

Solution:

1 E S P E C I A L L Y

2 A T H L E T E

3 F E N C I N G

4 I F

5 R A C K E T * S P O R T

6 I N T E R E S T E D

7 D I V I D E

8 P E R F O R M A N C E

*

9 A R C H E R Y

10 H E A L T H I E R

11 V I S I T O R

12 I D E A
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RESOURCES 45 AB 
Unit 6 – SPORTS
Lesson 78

FIND SOMEONE CARDS

Find someone…
A
%

Do your parents have to travel to Budapest regularly?

Does your father have to wash the car every weekend?

Did you have to learn English in the kindergarten?

Do you have to eat in the school canteen every weekday?

Will you have to go to music school next year?

Will you have to learn French next September?

Does your friend have to tidy his / her room on Fridays?

Did you have to write an email yesterday?

B
%

your parents / have to travel / Budapest / regularly / ?

your father / have to wash the car / every weekend / ?

you / have to learn English /the kindergarten / ?

you / have to eat / the school canteen / every weekday / ?

you / have to go / music school / next year / ?

you / have to learn / French / next September / ?

your friend / have to tidy / room / Fridays / ?

you / have to write / email / yesterday / ?
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RESOURCES 46 
Unit 6 – SPORTS
Lessons 79–80

WORD SEARCH: 
SPORTS VERBS

Do the crossword puzzle by completing the phrases with the right verbs.

1  1. _____ a ball with a stick
 2. _____ a new sport
 3. _____ special sports clothes
 4.  _____ badminton on a small court, divided 

in half by a net
 5.  _____ part in running, throwing  

and jumping. 
 6. _____ the ball in someone’s hands
 7. _____ sports for free
 8. _____ on opposite ends of a rope 
 9. _____ a track and field team
10. _____ acrobatic moves in water. 
11. _____ a successful sports woman

2 *
3
4
5
6
7 *

*
8
9

10
11

Solution:

1 H I T  1. _____ a ball with a stick

 2. _____ a new sport

 3. _____ special sports clothes

 4. _____ badminton on a small court, divided in half by a net

 5. _____ part in running, throwing and jumping. 

 6. _____ the ball in someone’s hands

 7. _____ sports for free

 8. _____ on opposite ends of a rope 

 9. _____ a track and field team

10. _____ acrobatic moves in water. 

11. _____ a successful sports woman

2 T A K E * U P

3 W E A R

4 P L A Y

5 T A K E

6 C A T C H

7 T R Y * O U T

*

8 P U L L

9 J O I N

10 P E R F O R M

11 B E C O M E
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RESOURCES 47 
Unit 6 – SPORTS
Lessons 79–80

TASK SHEET: 
HAVE TO

1. How do you say it in your mother tongue?

I had to wait for the bus for an hour. _____________________________________
Does she have to get up early every weekday?  _____________________________________
They won’t have to find a new job. _____________________________________

2. Complete the sentences with had to, have to, has to or will have to.

The Pilgrim Fathers ____________ travel a long distance across the ocean. 
We ____________ take a taxi because the bus didn’t come on time.
Children in Britain ____________ wear a uniform to school.
Nowadays, students ____________ learn two foreign languages at secondary school.
He ____________ eat in the school canteen next month.
My brother ____________ train hard every day.

3. Make these sentences negative.

He has to travel to Győr every day. ______________________________________________
You will have to put on your jacket. ______________________________________________
I have to use the Internet every day. ______________________________________________
They had to buy a new car. ______________________________________________

4. Write questions and then give short answers.

he / study / English / when he was at school (yes)
______________________________________________________ ___________________
we / leave for the theatre / now (yes)
______________________________________________________ ___________________
you / work / next weekend (no)
______________________________________________________ ___________________
they / get up / at 7.30 / last Saturday (no)
______________________________________________________ ___________________
I / do / this work / now (no)
______________________________________________________ ___________________
he / take the bus / to school / this week (yes)
______________________________________________________ ___________________
she / go / to an important meeting / now (no)
______________________________________________________ ___________________
they / do the shopping / tomorrow (yes)
______________________________________________________ ___________________
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RESOURCES 48 
Revision 3
Lesson 81

COURSE BOOK 58/3
TASK SHEET: 
WHICH WORDS?

Listen to Track 49 and underline the words you hear.

It is a nice spring / summer day. It’s bright / warm and sunny. 
The children are on a school trip / on holiday. 
Now they are in a clearing in the forest / in the park. They are all wearing light / sporty
clothes and comfortable / sporty shoes. Many / Some of them have got baseball caps on. 
They are playing / having fun. The girl / the child in the background / in the middle is passing
the ball. The two girls / The two kids in the foreground are getting ready to catch it. The
others are watching and waiting for their turn patiently / excitedly.

Solution: spring, warm, on a school trip, in the forest, sporty, comfortable, some, having fun, girl, middle, two girls, 
patiently 
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RESOURCES 49 AB 
Revision 3
Lesson 83

COURSE BOOK 60/7 
GAPPED TEXTS: 
SPORTS FOREVER

SPORTS FOREVER – A
Complete the text. Then listen to Track 50 and check your work. Finally write some true / false 
statements about these sports.

1.  Badminton is a ____________ sport played by two or four people.  
It is played on a small ____________, divided in half by a ____________. 
Players use rackets to hit a ____________ over the net until it 
____________ the ground. 

2.  Polo is a ____________ sport played on ____________. Riders score goals 
by knocking a wooden or plastic ____________ into the opponent’s goal 
with a flexible stick called a mallet.

3.  Table tennis is a sports ____________ for two or four people. Players 
need a ____________, divided in half by a net, a small ball and one 
____________ for each person.

4.  Cycling is a sport but also a nice activity for those who love 
___________. You need a ____________, a pair of special ____________ 
and a bike, of course. It is safe if you ride on cycle ____________. 

paths
net

team
shuttlecock

helmet
racket
nature
table
ball

gloves
hits

court
bat

horseback
game

SPORTS FOREVER – B
Complete the text. There are three words that you do not need. Then listen to Track 50 and check your 
work. Finally write some true / false statements about these sports.

1.  Badminton is a ____________ sport played by two or four people.  
It is played on a small ____________, divided in half by a ____________. 
Players use rackets to hit a ____________ over the net until it 
____________ the ground. 

2.  Polo is a ____________ sport played on ____________. Riders score 
goals by knocking a wooden or plastic ____________ into the 
opponent’s goal with a flexible stick called a mallet.       

3.  Table tennis is a sports ____________ for two or four people. Players 
need a ____________, divided in half by a net, a small ball and one 
____________ for each person.         

4.  Cycling is a sport but also a nice activity for those who love 
___________. You need a ____________, a pair of special ____________ 
and a bike, of course. It is safe if you ride on cycle ____________.  

paths
net

team
shuttlecock

helmet
racket
events
nature
table
ball
pool

gloves
hits

court
bat

score
horseback

game

Solution:
1.  Badminton is a racket sport played by two or four people. It is played on a small court, divided in half by a net. 

Players use rackets to hit a shuttlecock over the net until it hits the ground. 
2.  Polo is a team sport played on horseback. Riders score goals by knocking a wooden or plastic ball into the 

opponent’s goal with a flexible stick called a mallet.       
3.  Table tennis is a sports game for two or four people. Players need a table, divided in half by a net, a small ball and 

one bat for each person.
4.  Cycling is a sport but also a nice activity for those who love nature. You need a helmet, a pair of special gloves and 

a bike, of course. It is safe if you ride on cycle paths.
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RESOURCES 50 AB 
Unit 7 – ENTERTAINMENT
Lesson 85

SENTENCE CARDS: 
MAKING SUGGESTIONS

A
%

What about going to that new Brad Pitt film?

Fancy seeing that new French exhibition?

Let’s go and see something at the theatre.

Shall we visit the ‘Life in Ancient Egypt’ exhibition?

Why don’t we go to see the new tiger cubs?

Shall we ask dad to take us to the hills?

B
%

Not me. I don’t like plays.

I’d rather stay in.

I’m too exhausted. I’m going home to chill in my room.

Great idea. I’m interested in history.

Yeah, let’s go and try the adventure trail.

I love French art. When shall we go?
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RESOURCES 51 
Unit 7 – ENTERTAINMENT
Lessons 87–88

WORD SEARCH: 
MUSIC

Find the words in the word search. (8 → 7 ↓)

M R C R V B N T A L E N T E D → ↓

U Q R H Z H M K L E K B U V R t _ _ _ _ _ _ d m _ _ _ _ _ _ n

S R L Y R I C S R A J A N B U l _ _ _ _ s r _ _ _ _ m

I T G T R T F Z T D H L E C M m _ _ _ _ y h _ t

C Z H H C B N I B S N B S F M v _ _ _ e l _ _ _ * _ _ _ 
_ _r

I G J M E L O D Y I B U M D E r _ _ _ _ _ _ d a _ _ _ m

A H V O I C E M W N V M S G R s _ _ g t _ _ _ s

N J I P R T Z G R G D N O H P b _ _ d s _ _ _ d

R E L E A S E D T E F J U J K g _ _ _ _ _ _ t d _ _ _ _ _ r

M K L P Q R T Z B R S O N G R
B A N D R T S C V V Z T D R P
Z T G U I T A R I S T G S F G

Solution:

M R T A L E N T E D → ↓

U H H E U R talented musician

S L Y R I C S A A N U lyrics rhythm

I T T D L E M melody hit

C H S B S M voice lead * singer

I M E L O D Y I U E released album 

A V O I C E N M S R song tunes

N G O band sound

R E L E A S E D E U guitarist drummer

R S O N G

B A N D D

G U I T A R I S T S
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RESOURCES 52 
Unit 7 – ENTERTAINMENT
Lessons 89–90

TASK SHEET: 
RECYCLED ORCHESTRA

Complete the sentences.

Paraguay is a ____________ in South America. The slums outside its 
capital city, Asunción, are built on a ____________ site. People live 
there in extremely poor ____________. They ____________ the garbage 
and then sell it to other people. An environmental technologist (Favio 
Chavez) and a trash-picker (Nicolas Gomez) teamed up to make musical 
instruments from ____________ trash.

Most families in the community are too poor to ____________ to buy 
real musical instruments. Their children play cellos and ____________ 
made from oil cans, ____________ from water pipes and spoons, and 
guitars from ____________ boxes at school. These young musicians 
are really ____________ about music. Favio Chavez decided to start an 
____________ with them. He organises ____________ tours round the 
United States.

wooden
recycle
concert
afford

orchestra
landfill

recycled
country

enthusiastic 
violins

conditions
flutes

RESOURCES 53 
Unit 7 - ENTERTAINMENT
Lesson 92

STORY BUILDER: 
COVENT GARDEN

Match the sentence halves. Then arrange the sentences to tell the story of Covent 
Garden.

a Later, the old building was antiques, vintage jewellery  
and clothes. 

b The Royal Opera House  
and the Royal Ballet to a new building. 

c Now there are shops selling with locals and tourists. 

d Originally, Covent Garden was  
a large of London Transport.

e They can visit the nearby Museum re-opened.

f They can pop into gift shops, sit can also be found there.

g In 1973, the market moved street performers.

h Covent Garden is very popular fruit, vegetable and flower market 
for over 300 years. 

i They are entertained by in cafés and listen to live music. 

Solution (matching): c, g, h, e, a, b, i, d, f
A possible solution for talking about Covent Garden: 3, 9, 4, 1, 8, 7, 2, 5, 6 
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RESOURCES 54 
Unit 7 – ENTERTAINMENT
Lessons 93–94

CROSSWORD PUZZLE:
OPINIONS

Do the crossword puzzle.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 1. Rap a_ _ _ _ _ _ to fewer people than jazz.
 2–3. They are e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ by street performers – mime a_ _ _ _ _ _, jugglers, 

musicians and fire eaters. 
 4. They like rap because of its r_ _ _ _ _.
 5. I like watching films in English, with English s_ _ _ _ _ _ _ _.
 6. He’s tired of popping into gift s_ _ _ _. 
 7. I enjoy listening to l_ _ _ street music.
 8. I enjoyed every minute of the p_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 9–10. Covent Garden is one of London’s most popular areas with l_ _ _ _ _  

and t_ _ _ _ _ _ _. 
11. They think music makes their l_ _ _ _ much better. 
12.  I like that hit because its l_ _ _ _ _ are really personal to me.

SOLUTION: These young musicians are really e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ about music. 

Solution:

1. Rap appeals to fewer people than jazz.
2-3. They are entertained by street performers – mime artists, jugglers, musicians and fire eaters. 
4. They like rap because of its rhythm
5. I like watching films in English, with English subtitles.
6. He’s tired of popping into gift shops. 
7. I enjoy listening to live street music.
8. I enjoyed every minute of the performance.
9-10. Covent Garden is one of London’s most popular areas with locals and tourists. 
11. They think music makes their lives much better. 
12. I like that hit because its lyrics are really personal to me.

SOLUTION: These young musicians are really enthusiastic about music. 
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RESOURCES 55 
Unit 7 – ENTERTAINMENT
Lessons 93–94

TASK SHEET: 
QUESTIONS

1. Match the answers to the questions.

1 Is this museum popular with tourists? Yes, I did.

2 Are you looking at those people? Yes, they are.

3 Are the stories told by native people? Yes, it has.

4 Does the plane take off at 20 past 6? Yes, I have.

5 Do your cousins often visit you? Yes, it is.

6 Has it rained recently? Yes, it was.

7 Have you ever travelled by plane? Yes, it does.

8 Was the house decorated last year? Yes, they do.

9 Were you looking out of the window an hour ago? Yes, I am.

10 Did you see the guide with the tourists? Yes, I was.

2. Write reply questions.

I’m fond of cooking. _______________________________
Fisherman’s soup is my favourite dish. _______________________________
We enjoy watching synchronised swimming. _______________________________
My sister is very good at it. _______________________________
They visited Challenge-land last weekend.  _______________________________
It was chill. _______________________________
My friend has never tasted cabbage rolls. _______________________________
We used to eat a lot when we were younger. _______________________________
You can have a great time in New Zealand. _______________________________
The Lord of the Rings movies were filmed there. _______________________________
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3. Write the questions.

are / beach / playing / the / they / on / ? _______________________________
they / take / why / a week / do / never / the bus / ?  _______________________________
dog / where / like / my / does / hiding/? _______________________________
lives / cottage / this / who / in / nice / ? _______________________________
to France / go / summer / did / last / they / how / ? _______________________________
photos / took / these / who / ? _______________________________
use to / in / village / did / in / you / live / a / ? _______________________________
here / you / how long / been / have / ? _______________________________
he / with / who / all / walking / was / day / ?  _______________________________
next / will / travel / they / where / summer / ? _______________________________
when / national / established / was / park / this /? _______________________________
car / who / by / is / the / washed / ?  _______________________________

4. Ask about the missing information.

He is trying ____ on in the changing room. _______________________________
They go to school by ____ every morning. _______________________________
Lilly found some money in the ____ yesterday.  _______________________________
____ visited us yesterday. _______________________________
We were taking a photo of the church when ____. _______________________________
I used to collect ____ when I was a student. _______________________________
He has had his sports car for ____. _______________________________
We will have a picnic next ____. _______________________________
They’re going to play basketball with ____. _______________________________
America was discovered by ____.  _______________________________
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RESOURCES 56 AB 
Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Lessons 95–96

WORD BANK: 
ADVANTAGES 
AND DISADVANTAGES

A – CITY LIFE
%

ADVANTAGES DISADVANTAGES

easy access to shopping crowds of people everywhere

a great variety of cultural 
events too much noise

different kinds of restaurants heavy air pollution

hospitals within easy reach no place to grow vegetables

good public transport pets are kept indoors

better access to secondary  
education heavy traffic in the rush hour

more kinds of jobs available traffic jams

B – VILLAGE LIFE

ADVANTAGES DISADVANTAGES

slower, quieter life shortage of facilities  
for entertainment

more friendly people shortage of health care

less traffic and pollution fewer job opportunities

safer place for young children fewer schools

more natural life commuting problems

nature within easy reach isolation

fresh fruit and vegetables fewer shops and services
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RESOURCES 57 
Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Lessons 95–96

VILLAGE LIFE

Read the text. Then design a task for your classmates.

VILLAGE LIFE

Living in the countryside is often the secret dream of people who live in a city. In fact, 
country life has both its advantages and disadvantages.
There are many advantages of living in the countryside. First of all, everything is much 
quieter than in a huge city. Life is much slower and people tend to be more open and 
friendly. 
A further advantage is that there is less traffic, so a smaller place seems to be a much 
safer place to bring up young children. In a village or on a farm, you can have a more 
natural life and pay more attention to the world around you.  
There are certain drawbacks to life outside the city. You can enjoy the beauty of nature 
but there is a shortage of facilities for entertainment. 
The fact that there are fewer shops and services often means that there are fewer job 
opportunities. Many people have to travel long distances to work, and this can be 
extremely expensive.

RESOURCES 58 
Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Lessons 102–103

TASK SHEET: 
REFLEXIVE PRONOUNS

Match the sentence halves.

1 If I’m not careful, and enjoy yourselves!
2 You should prepare ourselves to a relaxing boat cruise.
3 Dad may hurt yourselves hotel rooms in advance.
4 Mum can entertain the river by ourselves!
5 We can treat herself in museums.
6 You should book I’ll cut myself.
7 They can entertain by themselves at home.
8 We can go down themselves in theatres and museums.
9 Have a nice day, boys, himself on the ski slopes.

10 They can spend some time yourself for a night out in the bush.

Solution: 9, 5, 6, 8, 4, 1, 10, 7, 3, 2
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RESOURCES 59 
Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Lessons 102–103

TASK SHEET: 
PRONOUNS

Underline the correct pronoun.

Dear All, 

Greetings from Dunedin.  It / Its is fascinating here with me / my friends. 
They / themselves enjoy staying here with I / me. I wish you / yours were here with 
my / me. The people are friendly, but they / their way of life is slightly different from 
our / ours. The streets are busy but it / they are always very clean. I can find my way 
in the city all by me / myself. In the new market hall you can buy you / yourself nearly 
everything you need. I often meet I / my friends’ cousins and we entertain us / ourselves 
in the local multiplex cinema. I’ll keep in touch. Looking forward to hearing from you / 
yourself.  

Love, 
Mark

Solution: it, my, they, me, you, me, their, ours, they, myself, yourself, my, ourselves, you  
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RESOURCES 60 
Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!
Lesson 104

BOARD GAME: 
REFLEXIVE PRONOUNS

Play with your friends. 

START
just

please

together

pull

the facts

blame

itself

myself

at home

behave

your-
self

help
don’t

I’m

make

them-
selves

repeats

history

respect

not

myself

speak 
for

be

Use a coin to move on the board.
Heads: 2 steps forward or backwards.

Tails: 1 step forward or backwards. 
Write down the words you step on. 

Then make sentences with the words  
you have collected.
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Önértékelés, értékelés  •  
Secret treasure chest

Read and evaluate your work by colouring the faces. Ask your teacher to do the same. Then talk about 
your results.

I don’t understand. I can’t do it. LLKJJJ
I understand but I can’t do it. LLKJJJ
I understand. I can’t do it very well. LLKJJJ
I understand. I can do it with help. LLKJJJ
I understand. I can do it. LLKJJJ
I understand. I can do it very well. LLKJJJ

Unit 1 – GENERATIONS

LISTENING You Your teacher
I can understand classroom language. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand when people talk about hobbies and interests. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand what I hear, with the help of pictures. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary 
I can name more pieces of clothes than last year. LLKJJJ LLKJJJ
I know a lot more adjectives than before. LLKJJJ LLKJJJ
I can use verbs in various situations. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication
I can describe a family photo. LLKJJJ LLKJJJ
I can talk about past habits. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can identify key words of a text. LLKJJJ LLKJJJ
I can find important information in a text. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can spell compound adjectives correctly. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a short composition about my family. LLKJJJ LLKJJJ
LEARNING TO LEARN
I can group words according to their meaning. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 2 – PRINTED OR ONLINE?

LISTENING You Your teacher
I can understand when people talk about their media habits. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand reported information and instructions. LLKJJJ LLKJJJ
I can follow a story with the help of key words. LLKJJJ LLKJJJ

Önértékelés, értékelés  •  
Secret treasure chest
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SPEAKING – Vocabulary
I can name the sections of a newspaper or a magazine. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand the message on signs and notices. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can talk about my favourite magazine. LLKJJJ LLKJJJ
I can report instructions and information. LLKJJJ LLKJJJ
I can share information with others. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can find important information in a text. LLKJJJ LLKJJJ
I can match questions to answers in a written text. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can understand information in a graph and write about it. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a short article with the help of key words. LLKJJJ LLKJJJ
I can write about my media habits. LLKJJJ LLKJJJ
LEARNING TO LEARN
I can be relaxed in order to concentrate better. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 3 – DOWN UNDER

LISTENING You Your teacher
I can understand when others talk about their experiences about travelling. LLKJJJ LLKJJJ
I can match dialogues and their settings. LLKJJJ LLKJJJ
I can find important information in a text. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary
I know more words about travelling. LLKJJJ LLKJJJ
I know some sightseeing vocabulary. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can talk about my experiences about travelling. LLKJJJ LLKJJJ
I can give advice using must and mustn’t. LLKJJJ LLKJJJ
I can buy tickets to museums. LLKJJJ LLKJJJ
I can give a detailed description of a picture. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can find false information in a short written text. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand passive structures in written context. LLKJJJ LLKJJJ
I can find important information in a longer piece of text. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can write a composition about travelling. LLKJJJ LLKJJJ
I can write about the sights of my town / village and about the things to 
do there. LLKJJJ LLKJJJ

LEARNING TO LEARN
I can rewrite a short text, using words and phrases with a similar meaning. LLKJJJ LLKJJJ
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Unit 4 – OUR PRECIOUS PLANET

LISTENING You Your teacher
I can understand when others ask me to meet them. LLKJJJ LLKJJJ
I can match animals to their descriptions. LLKJJJ LLKJJJ
I can find true information in a text. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary
I can name some animals living in the tropical rainforests. LLKJJJ LLKJJJ
I have richer wildlife and rainforest vocabulary than before. LLKJJJ LLKJJJ
I know a lot more action verbs than some months ago. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can make arrangements to meet my friends. LLKJJJ LLKJJJ
I can talk about facts and consequences with my classmates. LLKJJJ LLKJJJ
I can express my wishes. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can understand a short text as a whole. LLKJJJ LLKJJJ
I can put instructions in the correct order. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can write about other’s wishes. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a composition about being green. LLKJJJ LLKJJJ
LEARNING TO LEARN 
I try to monitor my progress in language learning. LLKJJJ LLKJJJ
I can learn from my mistakes. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 5 – COOKING IS FUN

LISTENING You Your teacher
I can understand when others talk about their diet. LLKJJJ LLKJJJ
I can identify kitchen equipment listening to their descriptions. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand the instructions of a recipe. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary
I can name some useful kitchen objects. LLKJJJ LLKJJJ
I know some recipe verbs. LLKJJJ LLKJJJ
I can name a few typical Hungarian dishes in English. LLKJJJ LLKJJJ
I know more words and phrases about quantity. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can talk about my diet. LLKJJJ LLKJJJ
I can give advice using should and shouldn’t. 

I can order food at a pizzeria or a restaurant. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can put instructions in order. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand a text as a whole. LLKJJJ LLKJJJ
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WRITING
I can complete the list of ingredients for simple recipes. LLKJJJ LLKJJJ
I can take notes for a mini lecture. LLKJJJ LLKJJJ
I can write about eating habits in Hungary. LLKJJJ LLKJJJ
LEARNING TO LEARN
I can use compensation strategies. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 6 – SPORTS

LISTENING You Your teacher
I can understand when others talk about various sports. LLKJJJ LLKJJJ
I can find odd words in descriptions of sports. LLKJJJ LLKJJJ

I can label a route on the map. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary
I can name a lot more sports than previously. LLKJJJ LLKJJJ
I can name some areas to do / play sports. LLKJJJ LLKJJJ
I can name some sports equipment. LLKJJJ LLKJJJ
I can match verbs to various sports. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can describe various sports. LLKJJJ LLKJJJ
I can compare sports using comparative sentences. LLKJJJ LLKJJJ
I can talk about obligation in the past, present and future. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can recognise sports vocabulary in a text. LLKJJJ LLKJJJ
I can find false information in a written text. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand a text using a mono-lingual dictionary. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can write an illustrated article about sport with my classmates. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a composition about sport in general. LLKJJJ LLKJJJ
LEARNING TO LEARN 
I can use previous knowledge in a new context. LLKJJJ LLKJJJ
I can prepare a task for my classmates. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 7 – ENTERTAINMENT 

LISTENING You Your teacher
I can understand when people accept or refuse an invitation. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand when others talk about their favourite bands. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary
I can match musical instruments to musicians. LLKJJJ LLKJJJ
I can name some genres of music. LLKJJJ LLKJJJ
I know more words about entertainment than last year.
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SPEAKING – Communication
I can invite others to various places and programmes. LLKJJJ LLKJJJ
I can accept or refuse an invitation. LLKJJJ LLKJJJ
I can express my interest or surprise using reply questions. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can understand a text as a whole. LLKJJJ LLKJJJ
I can find words with the help of their definitions. LLKJJJ LLKJJJ
WRITING
I can understand information in a graph and write about it. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a short paragraph about my favourite band / singer. LLKJJJ LLKJJJ
I can write a paragraph about my visits to the cinema or theatre.

LEARNING TO LEARN 
I can ask for help. LLKJJJ LLKJJJ

Unit 8 – HURRAY, HOLIDAY!

LISTENING You Your teacher
I can listen for differences. LLKJJJ LLKJJJ
I can match dialogues and their settings. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Vocabulary 
I know more words about transport than last year. LLKJJJ LLKJJJ
I have a rich vocabulary about city life and country life. LLKJJJ LLKJJJ
SPEAKING – Communication 
I can compare city life and country life. LLKJJJ LLKJJJ
I can ask for information on public transport. LLKJJJ LLKJJJ
I can talk about my preferences. LLKJJJ LLKJJJ
READING
I can find answers to questions in a longer text. LLKJJJ LLKJJJ
I can match information to holiday places. LLKJJJ LLKJJJ
I can understand an authentic text as a whole.

WRITING
I can write a paragraph about public transport. LLKJJJ LLKJJJ
I can write about my holiday plans. LLKJJJ LLKJJJ
LEANING TO LEARN 
I know my feelings about various language tasks. LLKJJJ LLKJJJ

ENGLISH AND ME  

 You Your teacher
I have found my own learning strategy. LLKJJJ LLKJJJ
I can plan my learning. LLKJJJ LLKJJJ
I can accept others’ opinion about the way I work. LLKJJJ LLKJJJ
I can learn from my mistakes. LLKJJJ LLKJJJ
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A tankönyv CD-jének 
szövegkönyve  •   
Script – Course book

A tankönyv CD-jének 
szövegkönyve  •  
Script – Course book

Track 2 WHICH PICTURE?
trees in a harbour
snow-capped mountains
palm trees on the river bank
a palm tree on the beach
a bridge over the river
pine forests
a sandy beach
steep rocks
a canoe on the water
tall buildings in the city centre
lots of people in the water
some people relaxing on the river bank
a marvellous view of a bay
a mountain road in a valley

Track 3 WHAT IS DIFFERENT? 
This is a nice view of a lake. We can see a big ship 
in the foreground. A young man is sitting in it. 
There are tall palm trees on the right bank of the 
river. You can see more canoes under the trees, 
in a small harbour. There is a building with large 
windows, and a white roof, too. It is a windy day 
with clear blue skies. The water is still. There are 
busy streets in the background. They must be noisy 
with cars, buses and other vehicles.

Track 4 MEETING SOMEONE
Oli:     Enjoying the party?
Julia:   Yeah, it’s great. But the music is too loud. 

Let’s get out of here.
Oli:  So, you have just arrived in Hungary. Where 

are you from?
Julia:  I’m from the United Kingdom. 
Oli:  Where exactly do you come from?
Julia:  From Exeter, a town in the south of England.
Oli:  I’m from China. My parents, my brothers 

and I moved to Hungary a few years ago. 
Julia:  I have been in Hungary since the beginning of 

July. I have got an elder sister too, but she has 
stayed at home. I miss her so much. I hope 
she’ll visit us one day…Listen. That’s one of 
my favourite hits. Do you like rock music?

Oli:  Yes, very much. Unfortunately, I can’t 
play any musical instruments but now I’m 
learning to play the guitar. I’m dreaming of 
starting a rock band one day.

Julia:  So we both like music. I’m also interested in 
green issues. As a volunteer, I work for the 
local green club at home in Exeter. I often 
go hiking with my family and friends. We 
usually camp somewhere out in the wild.

Oli:  I like hiking too, and I don’t mind camping. 
But to be honest, I prefer visiting towns and 
staying in guest houses or hotels. Last year, 
we flew to the US on holiday and my dad 
booked a room in a 5-star hotel in New York. 
While we were staying there, we met some 
really nice and friendly people. 

Julia:  Have you visited any other countries? 
Oli:  Slovenia, Italy and Croatia but I haven’t been 

to the UK yet. 
Julia:  I have already been to France and Belgium. 

And we visit my relatives in Denmark every 
year. But I have never been outside Europe. 

Track 5 ENGLISH AS A GLOBAL 
LANGUAGE 
Julia:  English as a mother tongue (native language) 

is used by around 300 million people – in 
the UK, Ireland, the USA, Canada, New 
Zealand, Australia, Jamaica, Grenada, 
Barbados, the Bahamas and Guyana.

Debi: A further 300 million people speak English 
as a second language in countries where 
English is used as an official language, for 
example in India, Nigeria and Singapore. 

Oli:  Nowadays, more people speak English as a 
foreign language than as a mother tongue. It is 
used for international communication. 

Jamaica is the fifth largest island in the Caribbean 
Sea. It is called the Land of Wood and Water by its 
native inhabitants. 
The Bahamas is a country of more than 3,000 
islands in the Atlantic Ocean, north of Cuba. The 
country’s national bird is the flamingo.
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Once, Barbados was a land of sugar plantations 
and windmills.
Grenada is called the Island of Spice. 
In Guyana, the most popular sport is cricket.

Track 6 WHO IS TALKING?
I have taken up making jewellery as a hobby. I 
make earrings, bracelets and rings. I’m not so good 
at it but I enjoy it very much.
*
I don’t really go in for any hobbies. I used to collect 
postcards when I was a student. But I gave it up 
when I finished university and stopped travelling 
around. 
*
I was always fond of designing clothes. I used to 
make clothes for my paper dolls when I was little. 
Now I’m dreaming of becoming a fashion designer. 
*
I’m keen on learning foreign languages. I’m a 
fluent speaker of Hungarian and Russian, as my 
mum is from Moscow and my dad is Hungarian. 
At school, I learnt English and French. Now I’m 
learning Japanese at university, and I’d like to take 
up Chinese one day.  
*
I’m very much interested in my family roots. I 
often visit my relatives. I like talking to them about 
old times. 

Track 7 FAMILY PHOTOS    
a family photo from 1942
a baby sitting on its sister’s lap
a small boy wearing a T-shirt
a young man in a suit
an elderly man with a moustache
a boy standing behind his father
three generations in 2006
a girl with dyed hair
a woman wearing a necklace
a long-haired girl
a woman in a white blouse
a man in an orange shirt
a man with glasses
a woman with short dark hair
a girl sitting next to her mum

Track 8 GUESS WHO? 
The photo taken in 1942 is from my father’s album. 
That’s him, the elderly man with a moustache. The 
woman in a white dress is my mother. I come from 
a really big family – I’ve got four brothers and two 
sisters. I’m the boy wearing a black suit with a 
white shirt.
*

We are a family of nine people. I’m the oldest child. 
I’ve got four brothers and two sisters. In this photo, 
I’m the young man in a light-coloured suit, sitting 
next to my father. The photo was taken in our 
garden.
*
The photo taken in 2006 is from my mother’s 
album. That’s her, the woman with short dark hair. 
My grandparents are sitting on a sofa. Grandma is 
the shortest in the family. Grandpa is the man with 
glasses. I’m the short-haired girl on mum’s right.
*
This is a lovely photo taken on my 70th birthday. 
Nearly the whole family got together to celebrate. 
The man in the orange shirt is my son. The short-
haired woman is my daughter. I’m sitting between 
them. 

Track 9 CHANGING FASHION 
In the 1960s
straight-legged trousers …a short-sleeved top…a 
sleeveless top…flat shoes
In the 1980s
a black leather jacket…torn jeans…a white 
T-shirt…black leather shoes 
Street style in the 2000s
skinny jeans…low-heeled leather boots …a suit 
jacket

Track 10 THEN AND NOW 
Kate Middleton was born in Reading, England, 
in 1982. In 2011, she married Prince William, the 
future king of England. Her life has changed a lot. 
Coming from a rich middle-class family, she used 
to live a normal life. Now she is a member of the 
British Royal Family as Catherine, the Duchess of 
Cambridge.

As a child, she used to live in a semi-detached 
house near Reading. She used to have a small 
bedroom in the attic. As a duchess, she lives in 
Kensington Palace in London and has twenty 
rooms. She used to help her mum to prepare food 
for the family. Now she doesn’t do any housework.

She used to play a lot in the back garden of their 
house together with her sister Pippa and her 
brother James. Now she walks in Kensington Park 
and visits other royal gardens with her husband. 

Track 11 PEOPLE OF CANADA –  
PAST AND PRESENT 
People have lived in America for over 15,000 years. 
They came to America from Asia across a land 
bridge that joined the continents at the point where 
the Bering Strait is now. They followed the animals 
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they hunted for food, and moved south and spread 
out after the ice melted.

In the extreme cold of the Arctic, the Inuit people 
survived in snow huts called igloos, wearing 
clothes and boots made from caribou hide and 
seal skin. They were semi-nomadic, moving three 
or four times a year. They caught fish and hunted 
for walrus, seal, whale and caribou.

Inuit life is very different today. While they try to 
maintain their traditions, Inuit people use modern 
technology such as computers, telephones, cable 
TV and the Internet. Inuit children spend as 
much time in front of their computers as children 
anywhere in Canada. They learn to communicate 
both in English and their mother tongue, Inuktitut.
*
My siblings and I play traditional games, the ones 
our grandparents used to play when they were 
young. But we also play ball games like volleyball 
and badminton. My favourite winter sport is skating. 
There is also an ice-hockey rink where we can play 
with teams from other schools. 
*
My grandma has taught me a special type of 
singing called throat singing. I find it really 
difficult but I enjoy it. I like playing musical 
instruments. At primary school, I used to play the 
drums. Now I play the electric guitar in our local 
rock band. The younger generation prefers modern 
music to throat singing.

Track 12 WHAT IS MEDIA?
The word media is often used nowadays. But what 
does it mean? 

Electronic media transmit information through 
television, radio and the Internet. 

Print media use newspapers, magazines, books, 
newsletters, and flyers to send information. 

Track 13 NEWSPAPERS AND 
MAGAZINES
the front page…a headline…an article…an 
advertisement /an advert…small ads…a weather 
forecast…a sports section...a crossword puzzle…a 
horoscope…a TV guide…a radio guide…a readers’ 
page…a cartoon

Track 14 WHAT IS IT?
•	 the title of a newspaper or magazine article
•	a piece of text, a picture or short film which tries 

to sell you something
•	a piece of writing in a magazine or a newspaper
•	a report on the weather for the next few days

•	a short advertisement that you put in the paper 
when you want to sell  or buy something

•	 information on the type, title and programme 
time of what you can hear on the radio

•	a funny picture, often with some words
•	 information on the type, title and time of a 

programme you can watch on television

Track 15 EXPERIENCE FOR LIFE 
Jacques Cousteau (1910-1997) was a famous 
undersea explorer and film maker. He was born 
in a small town near the Atlantic Ocean in France 
and he spent most of his holidays by the ocean. 

As a young child, health problems made him weak 
and tired. His doctors warned him to avoid sports. 
He didn’t obey them. He learnt to swim.  
As he spent more and more time in the water, he 
got better and became an excellent swimmer. 

When he was about 10 years old, Jacques spent 
some time in a camp at Lake Harvey in the United 
States. He didn’t like horses and he refused to ride. 

As punishment, he was ordered to clean branches 
and leaves under a diving board in the lake. 
Because of this, he learnt how to dive and swim 
underwater without any diving equipment. 

When he was 13 years old, he bought a movie 
camera and started to make films. He formed his 
own movie company before he was 16. 

In his films, he was the producer, the director and 
the cameraman. Jacques was lucky to be able to 
combine his two favourite hobbies – discovering 
the ocean and filming. His dream was to show 
people the wonders of the underwater world. 

Track 16 ON SCREEN 
to show the menu…to move between items…to 
zoom in…to zoom out…to move items…to switch 
between applications…to go back…to close an 
application

Track 17 OUTDOOR MEDIA 
Outdoor media are a form of mass media that 
comprises signs, notices and billboards placed inside 
and outside buildings, shops, buses and trams.
*
The circular red sign prohibits littering.

The billboard advertises a restaurant and its 
speciality – barbecued ribs. 

The rectangular red sign shows the way to the 
emergency room of a hospital.

The notice asks visitors not to go too close to wild 
animals. 
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The blue sign says that the place is not open. 

The skywriting spells out the name of a country.

The white sign warns you not to fish here because 
it is private property.

The green sign informs you where to find the 
escape route in the case of fire.  

Track 18 THE HISTORY OF WRITING – 
TALKING KNOTS 
The Sumerians, who lived in Mesopotamia, invented 
the first form of writing at around 3,500 BC. They 
made marks into tablets of wet clay with a stick.

The ancient Egyptians used their own form of 
writing called hieroglyphs. It is nearly as old as 
Sumerian writing.

The earliest examples of Chinese characters were 
scratched on bones and shells, probably around 
1,500 BC.

The Phoenicians were the first people to use a 
letter system with no pictograms. Their alphabet 
dates back to 1,050 BC.

Did you know?

Not only pictograms, hieroglyphs, characters and 
letters were used for written communication. 

The language of the Inca Empire, Quechua, is 
still spoken by about a third of the Peruvian 
population. In the 15–16th centuries, they used 
a special language to convey messages. It was a 
system of different knots tied in coloured ropes 
called khipu or quipu. 

The knots were the symbols of numbers and the 
colours spoke for certain objects or materials, 
and sometimes ideas as well: white thread meant 
‘peace’, while red thread meant ‘war’.

At Cuzco, the Inca capital, there was a school 
where future leaders and priests were taught the 
art of reading khipu.

Track 19 TAKING UP A HOBBY 
I have taken up making jewellery as a hobby. I make 
earrings, bracelets and rings. I’m not so good at it 
but I enjoy it very much. I like giving handmade 
presents for Christmas or for my friends’ birthdays. 
*
I was always fond of drawing and painting. I used 
to paint watercolour pictures at primary school.  
I have tried different techniques since then. My 
newest idea is making wall decoration with my 
students. 
*

I’m very much interested in national traditions, 
clothes and dances. I’m a member of a folk-dance 
group. I regularly go to folk-dance camps in 
Hungary and abroad. 

Track 20 BODY LANGUAGE 
Animal communication is very different from 
human language. They communicate by smell, 
body movements or sounds. For example, bees 
perform dances to tell others where to find food. 
They use their sense of smell, too.

Dolphins and whales use special sounds to send 
messages. Their songs can travel 10–15 kilometres 
underwater.

Elephants use hearing, smell, vision and touch to 
communicate with one another. Parrots can mimic 
human speech, while gorillas can learn human 
sign language. 

Animals can communicate through body 
language. Watch your pets and you will pick up 
their body language and learn to understand it. 
They can show that they are interested or bored, 
happy or unhappy, calm or angry, relaxed or 
worried, just like people. It is not difficult to 
translate these feelings looking at how they move 
or hold their bodies.

Pricked ears – the horse is interested in 
something.

Flattened ears – the horse is angry.

Stiffened ears – the horse is scared.

Bared teeth – the horse is unhappy.

Half-closed eyes – the horse is happy and 
relaxed.

Track 21 AN AERIAL VIEW 
an aerial view… a modern metropolis… a 
harbour… a cargo ship… a cruise ship… the 
Harbour Bridge… the Opera House… suburban 
areas… a tower block/ a high-rise building… the 
city centre /downtown

Track 22 SYDNEY  
Sydney is a modern metropolis on the south-east 
coast of Australia. Its harbour is one of the largest 
in the world. 

In the foreground is the famous Sydney Harbour 
Bridge, called the Coathanger by the local people. 
There are always hundreds of cargo ships and 
cruise ships on the harbour waters. 

The city’s best-known sight is probably the Opera 
House. From the air, it looks like a huge sailing 
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boat. Behind the building, you can see the crowded 
city centre full of high-rise buildings and busy 
streets. 

The area has a pleasant climate, which attracts 
thousands of tourists. They can enjoy a wide range 
of water sports or just simply take a walk on the 
waterfront and in the parks.

Track 23 PLACES TO GO 

The Australian Museum, established in 1827, 
houses unique collections of science and art. 
Visitors can also listen to stories told by native 
Australians and learn about their traditions. They 
can discover Australia’s unique wildlife. The 
Dinosaur Exhibition explores how these creatures 
lived and died out. The museum is open from 9:30 
am to 5 pm every day. 

Sydney Observatory is Australia’s oldest 
observatory.  There is a 3D space theatre where 
visitors can see the Universe come to life. If you 
visit at night, you can explore the southern skies  
up in the telescope dome. An exhibition on 
navigation shows how ancient Australians 
navigated by the stars. The observatory is open 
daily, between 10 am and 5 pm. To visit it at night, 
book in advance.

As one of the world’s largest aquariums, Sea 
Life Sydney Aquarium offers an unforgettable 
undersea journey through an ocean tunnel, 
showing 13,000 animals from 700 different  
species. It is home to the world’s largest variety 
of sharks. You can also see the continent’s unique 
animal – the famous duck-billed platypus.  
Visitors are welcome between 9 am and 8 pm 
every day.

Track 24 WALKING IN SYDNEY 

I’m really hungry. Where can we have a snack?

I don’t know. Let’s check out this tourist 
information board.

Look. There’s a traditional pub not far from the 
crossroads.

Sounds great. Let’s go.
*
Let’s pop into this shop. 
I don’t want to. I’d rather walk along that 
cobblestone street.
*
Look at those speed boats passing under the 
bridge. 
I like the jet skis.
*

Hang on. What’s this sound? 
It’s the didgeridoo.
A what?
Didgeridoo – a traditional native musical 
instrument.
*
Oh, I enjoyed every minute of it. The singers were 
fantastic. 
I agree. It was the best opera I’d ever heard.

Track 25 TASMANIA – THE GREAT 
OUTDOORS  

Tasmania is the ideal place for people who fancy 
spending their holidays in the wild. Bushwalking, 
skiing and mountain climbing are the most celebrated 
activities, but camping is also popular. 

Long and short trips can be arranged in all parts of 
Tasmania. Some parts of the country can only be 
visited on foot. Inexperienced bushwalkers should 
ask for advice from more experienced hikers before 
starting off. It is easy to get lost if you do not follow 
the tracks. What’s more, there are some tracks with no 
shelters at all. 

Tasmania has many peaks, offering a real 
challenge for climbers. The snow fields attract 
skiers from Australia and abroad. But they 
mustn’t forget to watch the forecast because of the 
dramatic weather changes – blizzards and heavy 
snowfalls can occur even in mid-summer, and 
walkers must be prepared for bad weather.

Camping is becoming more and more popular. 
Caravans and camper vans can be hired throughout 
the state and tourists can spend the nights in fully 
modernised caravan parks.

Tasmania is a paradise if you like hunting and 
fishing. Many birds and animals are protected, but 
some species can be hunted all year round. Boats 
can be hired by those who want to go for big fish 
in deeper waters.

Track 26 LET’S MEET UP

Can we get together after the match?

I’d like to but I have to go to music class. How 
about tomorrow after half past 3?

Great.
*
What shall we do?
Maybe we could go to the library to find books for 
our Literature project.
Yeah, let’s do that. Can we meet up at 4 o’clock?
OK, see you at the bus stop.
*
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I’ve just heard that there is an interesting 
exhibition at the History Museum. 

I don’t like exhibitions, you know.

I’m sure you’ll like this one – it’s about life in 
Ancient Greece.

I’m not sure. Do you think it’s worth visiting?

Yes. What about Thursday?

I’m sorry I can’t make it on Thursday. How about 
Saturday?

OK, I’m free at the weekend.

Track 27 WHAT’S ON? 
Julia  Can we get together tomorrow after school?
Debi  Yeah, sure. What shall we do?
Julia Maybe we could go to the cinema.
Debi Let’s do that. I’ve just heard that there’s an 

exciting film on the life of Dian Fossey  who 
studied gorillas in Africa. It’s not a new film 
but…

Julia No, not for me…Let’s check the cinema 
guide on the net. Just a minute…

 Here! White fang, screen 1 half 6. What do 
you say?

Debi  I’ve read the novel…I don’t know…What else 
is on?

Julia Whale rider, screen 2, half past 5.The title 
sounds interesting. 

 What do you think?
Debi OK, let’s meet up at 5 in front of the mall. I’ll 

buy the tickets on the net.
Julia Thanks. See you then.
Debi Bye.

Track 28 TROPICAL RAINFOREST 
ANIMALS
a bird: a toucan;  an amphibian: a frog;  a flying 
mammal: a bat; an insect: a butterfly; a reptile: a 
snake; a mammal: an elephant 

Track 29 FACT CARDS 
The forest elephants look different from savannah 
elephants. They can move around the forests easily 
because they are smaller. They are 3–4 metres 
long, and weigh 1–3 tonnes. They eat grass, 
leaves, tree bark and fruit. They live in smaller 
family groups. They communicate using sounds 
that can be heard by other elephant, but not by 
humans.
*
The dawn bat is a small South-East Asian 
rainforest bat which lives in Malaysia, Indonesia 
and Borneo. It uses its long tongue to feed on the 

pollen and nectar of the night-blooming plants. 
It is 8-12 centimetres long and weighs only 40 
grams.
*
Poison dart frogs live in the rainforests of Central 
and South America. They are tiny: 2.5 centimetres 
long and they weigh only 28 grams. But they are 
deadly poisonous. One frog carries enough poison 
to kill about 100 people. Native hunters use it to 
hunt for food. The frogs feed on small insects, 
spiders, and tiny water animals.
*
Emerald tree boas are found in the rainforests of South 
America. Their strong tails help them to move around 
between the branches. They spend the day resting 
in trees and they go hunting at night. These large 
animals feed on small mammals and birds. They can 
grow as long as 2 metres.

Track 30 MEN OF THE FOREST 
Orang-utans live in the tree tops of the South-East 
Asian tropical rainforests of Sumatra and Borneo. 
The name orangutan means ‘man of the forest’ in 
Malay. 
They spend most of their lives in trees. With their 
strong arms, they can travel among the trees 
easily. They communicate with squeaking sounds. 
The adult male often makes a long roar-like call. 
Orang-utans sleep in nests of leaves and branches 
at night and feed during the day. 
The orang-utan is an omnivore. It feeds on fruit, 
nuts, leaves, bark, insects and occasionally birds. It 
is a very solitary animal. 
The orang-utan is a seriously endangered animal 
mainly because of the deforestation of the tropical 
rainforests. They are also trapped and sold to 
zoos or for pets. Humans are the only predators to 
them. 

Track 31 THE WATER-CYCLE 
EXPERIMENT 
Rain falls from the sky. 
The leaves in the branches of the trees catch the 
raindrops.
The drops run through the leaves, branches and 
down the tree trunks, into the soil.
The trees take water from the soil through their 
roots.
The water gets into the leaves.
The leaves transpire, sending out water drops.
The sun shines on the leaves and makes vapour 
from the drops.
The water vapour becomes clouds in the sky.
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Track 32 PEOPLE AND NATURE –  
CARE AND RESPECT
The island of Borneo lies on the Equator in South-
East Asia. It is covered by thick rainforest.

The Penan people are one group of people who live 
there. Once they roamed throughout the forest, 
hunting wild animals and gathering plants to 
eat. Now the younger generations live in villages, 
growing rice and vegetables. 

The older generations believe that they have the 
right to keep their traditions and to live in the 
same ways as their ancestors. Penan children learn 
by watching their parents and grandparents. They 
learn about the plants and animals in the forest, 
and how to navigate through the jungle. They 
learn how to start a fire, build a shelter and make 
tools. Girls learn how to weave baskets. They learn 
which leaves, roots and bark to use for treating 
fever, aches, cuts and snakebites. 

They care for the forest because it is the resting 
place of their ancestors, and because it provides 
them with everything they need. And they 
respect one another, understanding that a 
community among people is more important than 
individual wealth.

Did you know?
The Penan never developed their own written 
language, although one was created for them by 
missionaries in the 1970s. They often communicate 
using sign language and ‘message sticks’.

Track 33 PREFERENCES 
Do you like travelling by sea?
I don’t go in for travelling at all. I get travel sick 
very easily.
*
How often do you travel by train?
Every month. We always take a train to visit my 
grandparents. It’s slow but I enjoy it. We often play 
cards on the way. 
*
Have you ever travelled by plane?
I’ve never flown but I’d love to try it. 
*
What’s your favourite means of transport? 
I like riding my bike. 
Why do you like it? 
It’s fun. We often go on bike trips at weekends. My 
friends sometimes join us.
*
Do you like walking holidays? 
I don’t really enjoy long walks. I always have blisters 
on my feet when I go walking. What’s more, I often 
get lost in unknown places. I prefer coach tours. 

Track 34 WORLD WATER DAY – 
DANUBE DAY 
The International World Water Day is held on 22nd 
March. It focuses attention on the importance of 
fresh water.
Trips are organised to local rivers and lakes to get 
to know more about them. Sports competitions are 
held.
Photographs and paintings of lakes, rivers and 
seas are displayed. Souvenirs are sold to raise 
money for cleaning water and protecting water 
wildlife.
*
The Danube is the second longest river in Europe. 
Danube Day is held on 29th June to celebrate a cleaner 
and safer river. Festivals are organised on the 
river banks in the countries that the Danube flows 
through. Danube Day highlights that, in spite  
of their different cultures, all nations living along 
the Danube wish to protect their precious resource 
of life. 

Track 35 GYŐR – THE CITY OF WATERS 
Győr is a beautiful city in the western 
Transdanubian region of Hungary. It is the sixth 
largest settlement in the country. 

The city is visited by thousands of tourists every 
year. A great number of museums and exhibitions 
can be found there, and various cultural festivals 
are organised all the year round.

One of the best-known sights is the Cathedral of 
the Virgin Mary. It was founded by Saint Stephen, 
the first king of Hungary, at the very beginning 
of the 11th century. The Weeping Virgin Mary 
painting was brought from Ireland in 1655. It 
made the church an important pilgrimage site. 
The ceiling frescoes were painted by the Austrian, 
Franz Anton Maulbertsch, in the 18th century. The 
building was restored in the second half of the 
20th century. 

If you like nature, you will enjoy walking in the 
Püspökerdő woods not far from the city. It is a 
popular place, with a 9-km-long hiking trail and 
a forest training path. If you walk along this, you 
will find out more about the flora and fauna of the 
area. 

Track 36 HEALTHY DIET  
Julia:
I eat four times a day. I have a light breakfast at 
home, some snacks at break time at school, then 
lunch in the school canteen at around 1 o’clock. 
I usually don’t have anything in the afternoon. 
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Sometimes I eat some fruit after the lessons. In my 
family, dinner is the main meal of the day, when we 
get together to talk over a tasty dish prepared by 
my grandma.

My favourite dish is grilled chicken breast with 
sweet and sour sauce. I don’t really like spicy food. 
I try to avoid junk food, although I like it. I eat lots 
of vegetables but I’m not a vegetarian.

I avoid snacks after dinner. I never drink anything 
fizzy. Plain tap water is what I like.

Track 37 KITCHEN EQUIPMENT
a cooker… an oven… a chopping board…  
a measuring cup… a microwave oven… a mixing 
bowl… a frying pan… a tea towel… salt and 
pepper shakers… a blender… an apron… a kettle… 
a pot with a lid… a wooden spoon… a knife

Track 38 GUESSING GAME
It’s a flat object. You can chop meat or slice bread 
on it.
It’s a chopping board.
*
It’s an object made of glass or plastic. You use it to 
measure the ingredients. 
It’s a measuring cup.
*
It’s a sharp object. You can peel potatoes with it.
It’s a long object. You need it to stir the food in the 
cooking pot.
It’s an electrical device. You use it to mix 
ingredients. 
You need this thing to protect your clothes.
It is a machine which helps you to cook or warm 
up food. It works fast.
It’s a piece of cloth to dry wet glasses, plates or 
pots.
It’s an electrical device for boiling water.

Track 39 SANDWICHES
For 8 Black Forest ham and egg open sandwiches 
you will need the following ingredients:

6 hard boiled eggs, chopped
¼ cup of finely chopped celery
¼ cup of chopped black olives
¼ cup of mayonnaise
8 slices of Black Forest ham
8 slices of Cheddar cheese
some lettuce leaves, chopped 
8 slices of bread
*
Mix the chopped eggs, celery, olives and 
mayonnaise. Spread the mixture on the bread 
slices and cover it with a slice of ham and cheese 

on each sandwich. Decorate the sandwiches with 
chopped lettuce leaves.

Track 40 SHALL WE MAKE IT? 
First wash the apples. Core and chop them into 
small cubes. 

Then make a dressing in a mixing bowl by 
mixing together the lemon juice, sugar and one 
tablespoonful of mayonnaise.

Put the apple cubes in the dressing and leave them 
for 30 minutes.

While you are waiting, wash the celery sticks and 
cut them into pieces.

Then you should also chop the walnuts into small 
pieces.

Add the chopped celery, walnuts and the rest of 
the mayonnaise to the apple cubes in the dressing. 
Mix them together thoroughly.

Pull the leaves from the lettuce, wash and dry 
them. Put the clean, dry leaves into a salad bowl.

Put the mixture of the celery, walnuts, apple cubes 
and dressing onto the leaves.

Decorate the top with apple slices.

Track 41 AT A FAST-FOOD 
RESTAURANT
Oli:  Hi. Do you speak English?
Seller:  Yes, how can I help you?
Oli:  I want two chicken burgers and a Waldorf 

salad, please.
Seller: What would you like to drink?
Oli:   Three lemonades, please.
Seller: Anything else?
Anna: Oli, I’d like an ice-cream.
Sylus: Me too. 
Oli: Yes, two ice-creams and a fruit pie, please.
Seller:  That’s 2,500 forints, please.
Sylus:  Here you are.
Seller:  Thank you.

Track 42 THANKSGIVING 
CELEBRATIONS
In 1620, around 100 men, women and children 
left their homes in England because they wanted 
religious freedom. The Pilgrims sailed to America 
on a ship called the Mayflower. They landed in 
America after a six-week journey. They settled in 
the New World. Native Americans helped them to 
survive the first winter. They supplied the visitors 
with seeds and food, and taught them how to live 
in their new home.
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The first year was hard for the Pilgrims. Many of 
them died. But they didn’t give up. They started 
to plant crops and their first autumn harvest was 
a good one. To celebrate it, the Pilgrims had a 
feast of thanksgiving. They cooked wild turkey, 
duck and venison and they served the meat with 
corn, pumpkin and sweet potatoes. All the Native 
Americans who had helped them were invited. 
The feast lasted for three days.

Today, Thanksgiving Day is celebrated on the 
fourth Thursday in November.

Did you know? 
In the USA, about 280 million turkeys are sold for 
the Thanksgiving celebrations. 

Each year, the average American eats 8–9 kilos of 
turkey.

Turkey has more protein than chicken or beef. 

Track 43 SPORTS AROUND  
THE WORLD
For this activity you need a bow and arrows. In 
ancient times, these weapons were used in hunting 
and fighting.
Nowadays, it is a sport or a hobby. – It is archery.
*
This is a sport or a hobby for those who like 
hiking, climbing and skiing. Climbers must use 
special safety equipment. – It is mountaineering.
*
It is a type of ballgame developed in England. – It 
is rugby.

Track 44 SPORTS GROUNDS
a pitch… a field… a court… a course… a rink…  
a ring… a pool… a track

Track 45 SPORTS EQUIPMENT
Here are the rackets but I can’t find the shuttlecock. 
Now we can’t play. 
You know what? Let’s borrow Julia’s set. 
– They’re talking about badminton.
*
My skates are too tight. Look, they are size 37. 
Mum, could we go and buy a new pair, please? 
Size 38? All right. I’ll be ready in no time.
– They’re talking about skating.
*
Look, I’ve got new goggles. Now I can lend you my 
old ones and we can go to the pool together.
Great.
– They’re talking about swimming.
*

Dad, where are the bats?
Look for them in the garage. I’m climbing into the 
attic to find the glove and the ball.
Thanks. The match starts in half an hour.
OK. Then we should hurry.
– They’re talking about baseball.
*
Darling, where are the poles?
Look for them in the garage. I’m trying to find the 
boots and the goggles.
Thanks. 
– They’re talking about skiing.

Track 46 FIND THE ODD WORDS
Badminton: It is a racket sport played on a small 
court, divided in half by a net. Players hit a ball 
back and forth over the net until it hits the ground. 
*
Cycling: Cyclists drive over various distances and 
terrains. 
*
Synchronised swimming: Swimmers perform 
acrobatic moves in a gym. Their performance is 
usually accompanied by music. 
*
Table tennis: Two or four players hit a ball back 
and forth, on a hard table, divided in half by a 
wall. 
*
Polo: This is a team sport played in a pool. Riders 
score goals by knocking a wooden or plastic ball 
into the opponent’s goal. 
*
Track and field: Athletes take part in running, 
throwing and jumping. Events include: short-
distance running, marathon running, discus 
throwing, pole vaulting, hurdle-jumping,  
long-distance walking, and swimming. 
*
Tug of war: Two athletes pull on opposite ends of a 
rope in a test of strength.

 Track 47 A TRUE STORY
Stefanie Reid (1984) is a talented athlete who 
competes in track and field events. 

She was born in New Zealand, but spent her 
childhood in Toronto, Canada. At the age of 16, 
Stefanie was involved in a serious boating accident 
and lost her right foot. So, she had to learn how to 
live with an artificial limb. 

Before the accident, she was an enthusiastic 
rugby player, but she had to give it up because 
some referees thought that her artificial leg could 
be dangerous for other players. She decided to 
concentrate on her university studies instead. 
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Later, she managed to join the college’s track and 
field team. Because of her strength and steadiness, 
she didn’t have to give up her dream of becoming a 
successful sports woman.

Her real career started when she travelled to 
Beijing, China, as a member of the Canadian 
Paralympic team. She finished fifth in the women’s 
long jump, and won a bronze medal in the 
women’s 200 metres. 

After the bronze medal in Beijing, Stefanie won 
medals in the Paralympic World Cup, the Grand 
Prix, and other notable events. She got a silver 
medal at the 2012 Paralympic Games as a member 
of the British team. 

Track 48 THE GREAT HIGHLAND 
GAMES 
The Great Highland Games are traditional Scottish 
sporting events, celebrating Scottish and Celtic 
culture. The games are held not only in Scotland, 
but in many other countries throughout the world. 
The events are great fun for people of all ages and 
an excellent way for visitors to learn more about 
Scottish history. There is a lot to do and see at the 
Highland Games.
In the games of caber tossing and hammer 
throwing, the competitors are not only 
professional sportsmen, but amateurs as well. 
Visitors can enjoy Scottish country dancing 
competitions, or live Scottish folk music played on 
the bagpipes and harp.
The Torchlight Ceremony is held on the opening 
night, when clan representatives come forward 
to the sound of bagpipes, announcing their clan’s 
arrival at the games while they add their torch to  
a large bonfire. 

Track 49 COMPARING SPORTS 
ACTIVITIES 
It is a nice spring day. It’s warm and sunny. The 
children are on a school trip. Now they are in a 
clearing in the forest. They are all wearing sporty 
clothes and comfortable shoes. Some of them have 
got baseball caps on. They are having fun. The girl 
in the middle is passing the ball. The two girls in the 
foreground are getting ready to catch it. The others 
are watching and waiting for their turn patiently. 

Track 50 SPORTS FOREVER
It is a sports game for two or four people. Players 
need a table, divided in half by a net, a small ball 
and one bat for each person.
– It is table tennis.
*

It is a team sport played on horseback. Riders score 
goals by knocking a wooden or plastic ball into the 
opponent’s goal with a flexible stick called a mallet. 
– It is polo.
*
It is a sport but also a nice activity for those who 
love nature. You need a helmet, a pair of special 
gloves and a bike, of course. It is safe if you ride on 
cycle paths.
– It is cycling.
*
It is a racket sport played by two or four people. It 
is played on a small court, divided in half by a net. 
Players use rackets to hit a shuttlecock over the net 
until it hits the ground. 
– It is badminton.

Track 51  DO YOU FEEL LIKE GOING 
OUT?
What about going to that new Brad Pitt film? 
I’m too exhausted. I’m going home to chill in my 
room.
*
Fancy seeing that new French exhibition?
I love French art. When shall we go?
*
Let’s go and see something at the theatre. 
Not me. I don’t like plays.
*
Shall we visit the ‘Life in Ancient Egypt’ 
exhibition? 
Great idea. I’m interested in history.
*
Why don’t we go to see the new tiger cubs?
I’d rather stay in.
*
Shall we ask dad to take us to the hills?
Yeah, let’s go and try the adventure trail. 

Track 52 A JAZZ BAND
the rhythm section (providing the rhythm), a 
piano, a double bass, a bass guitar, a banjo, drums 
the horn section (playing the melody), a trumpet, a 
clarinet, a saxophone, a trombone

Track 53 MUSICAL INSTRUMENTS 
drums, clarinet, trumpet, saxophone, banjo, bass 
guitar, trombone, piano, double bass

Track 54 RECYCLED ORCHESTRA 
Paraguay is a country in South America. The slums 
outside its capital city, Asunción, are built on  
a landfill site.
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People live there in extremely poor conditions. 
They recycle the garbage and then sell it to other 
people.
An environmental technologist (Favio Chavez) and 
a trash-picker (Nicolas Gomez) teamed up to make 
musical instruments from recycled trash – bottle 
caps,  spoons, forks, plastic buttons and wood 
found in the landfill.
As most families in the community are too poor 
to afford to buy real musical instruments, their 
children play cellos and violins made from oil 
cans, flutes from water pipes and spoons, and 
guitars from wooden boxes at school. These young 
musicians are really enthusiastic about music. 
They think it makes their lives much better.  
Favio Chavez decided to start an orchestra 
with them, offering teenagers a much brighter 
alternative to the world of unemployment and 
poverty. As the director of the orchestra, Chavez 
has plans to organise concert tours round the 
United States. 

Track 55 REALLY? 
There are slums outside the capital city.
Are there?
The slums are built on a landfill site.
Are they?
People in the slums live in extremely poor 
conditions.
Do they?
Favio decided to start an orchestra.  
Did he?

Track 56 TALKING ABOUT FILMS
Oli I called you yesterday but you didn’t answer 

the phone.
Dorka I was at the cinema. 
Oli Oh, were you? What did you see? 
Dorka The Monsters of Darkness. 
Oli And? How was it?  
Dorka Superb. I enjoyed every minute of it.
Oli Did you?
Dorka Yes. Particularly the acting… the leading 

man was really good.
Oli Was he?
Dorka Yeah, he was great in the action scenes.
Oli I don’t think he played those parts himself. 

Directors usually work with stunt doubles.
Dorka Do they? 
Oli My dad’s friend is a stunt man. 
Dorka Is he? 
Oli He often tells us interesting stories about 

filming.
Dorka Can I come over one day and listen to some 

of his stories?

Oli Sure. Shall we watch the film you saw 
yesterday together?

Dorka I’m all for that. Yesterday I saw the dubbed 
version. 

Oli I’d rather watch it in English.
Dorka Would you? Why?
Oli Because translations are often misleading. 

You know what? Let’s borrow the DVD and 
watch it in English, with English subtitles.

Track 57 COVENT GARDEN
Originally, Covent Garden was a large fruit, 
vegetable and flower market for over 300 years. 
The food for sale used to be carried on boats on the 
River Thames. In 1973, the market moved to a new 
building while the old one was being restored. 
Seven years later, the old building was re-opened 
as a complex of stalls selling antiques, vintage 
jewellery and clothes, small boutique shops,  
open-air cafés and restaurants. 

Now it is one of London’s most popular areas with 
locals and tourists. They are entertained by street 
performers – mime artists, jugglers, musicians 
and fire-eaters. When they are tired of popping 
into gift shops, sitting in cafés and listening to 
live music, they can visit the nearby Museum of 
London Transport.

The area is also home to several theatres. The 
Royal Opera House is near the old Covent Garden 
Market. So if they are interested, visitors can buy 
tickets for the performances given by the Royal 
Opera and the Royal Ballet. 

Did you know?
Covent Garden attracts over 30 million visitors 
every year.

Track 58 CITY LIFE
Living in a city is often the secret dream of people 
who live in the countryside. In fact, city life has 
both its advantages and disadvantages.

There are many advantages of urban life. First 
of all, there are lots of things to do. There are 
excellent facilities for entertainment – a great 
variety of cultural events, cinemas and theatres, 
different kinds of restaurants.

In a city, you can do your shopping easily.  
A further advantage is that there is good public 
transport, so you don’t always need a car. In a 
city you can choose from different secondary 
schools and universities, and more kinds of jobs 
are available. There are certain drawbacks to life 
in a city. Everything is much dirtier, noisier and 
more polluted than in smaller places. People are 
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always in a hurry, as life is much faster than in 
the countryside. People are often stressed and 
unfriendly. A further disadvantage is the rush 
hour, when you can get stuck in a traffic jam. 

Track 59 VILLAGE LIFE
Living in the countryside is often the secret dream 
of people who live in a city. In fact, country life has 
both its advantages and disadvantages.

There are many advantages of living in the 
countryside. First of all, everything is much 
quieter than in a huge city. Life is much slower 
and people tend to be more open and friendly.  
A further advantage is that there is less traffic, so 
a smaller place seems to be a much safer place to 
bring up young children. In a village or on a farm, 
you can have a more natural life and pay more 
attention to the world around you.  

There are certain drawbacks to life outside the 
city. You can enjoy the beauty of nature but there 
is a shortage of facilities for entertainment. The 
fact that there are fewer shops and services often 
means that there are fewer job opportunities. 
Many people have to travel long distances to work, 
and this can be extremely expensive.

Track 60 PUBLIC TRANSPORT
an airport… an underground station… a train 
station… an arrivals and departures board…  
a platform… a taxi rank… a bus terminal… a bus 
stop… a bus lane… a cycle path… a pedestrian 
bridge… a zebra crossing… a pedestrian 
underpass

Track 61 GUESS WHERE?
Excuse me, where do I have to get off for the Opera 
House?
It’s four more stops. 
*
Excuse me, is this the right bus for the train 
station?
No, you have to get off at the next stop and take 
trolleybus number 9.
*
When is the next train to the seaside?
It leaves in ten minutes from platform number 2.
*
Can you take me to the airport?
Yes, of course. I’ll put your suitcase in the boot.
*
Oh look, there’s a bank over there on the other side 
of the street.
Let’s cross here, come on!

Track 62 DISCOVER  
NEW ZEALAND

New Zealand’s trains take you through some 
breath-taking scenery that you don’t normally see 
when you drive or cycle. You can travel almost 
anywhere in comfortable carriages at reasonable 
prices. 

‘Fly and drive’ packages allow you to get to know 
the country at your own pace. Flying in New 
Zealand gives you an amazing bird’s eye view of 
the scenery below. Driving around the country 
in a car or a camper is also an unforgettable 
experience. 

New Zealand offers a wide range of bike tracks. 
Experienced cyclists can go on self-guided tours. 
Less experienced tourists can join groups to 
discover the picturesque countryside. Bikes can 
be hired with safety helmets and bike-riding 
instructions. 

New Zealand’s ferries and water taxis provide 
an easy way to travel between islands within the 
country. They take tourists to more remote areas 
that are worth visiting. 

Did you know?
The National Transport and Toy Museum in 
Wanaka, New Zealand, houses an extremely 
rich collection of rare and unusual aircraft, cars, 
motorcycles, fire engines and military vehicles. 

Track 63 MAORI LEGENDS  

Maui was a young, talented Polynesian fisherman. 
One day, Maui’s four brothers decided to leave him 
behind when they went out fishing. Maui secretly 
made a fish hook from a magical jawbone. Then 
at night, he crept into his brothers’ canoe and hid 
under the floorboards.

The brothers were rowing their canoe out to the 
sea and filled the bottom of their canoe with fish, 
when Maui revealed himself. Then he took out his 
magic fishhook and threw it over the side of the 
canoe, chanting powerful spells.

The hook went deeper and deeper into the sea 
until Maui felt that the hook touched something. 
He pulled gently and he just pulled and pulled… 
It was an incredibly huge fish! With his brothers’ 
help, Maui brought the fish to the surface.

Maui wanted to thank Tangaroa, the god of the 
sea, for the prey, so he asked his brothers to wait 
before cutting into the fish. They grew tired 
of waiting and began to carve out pieces for 
themselves. 
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According to the legend, the fish itself became the 
North Island of New Zealand. The parts which 
were carved out by the brothers are now the 
valleys, mountains, lakes and rocky coastlines of 
the North Island.

Track 64 DESCRIBING PICTURES 
There are many advantages of living in this 
beautiful place. Life is peaceful and quiet. There is 
little traffic, so you don’t have to wait long, stuck 
in traffic jams. Locals can use their cars or take a 
coach to the nearest town.

Tourists can be taken round the place in horse-
drawn carriages. 

Here you can have a natural life and pay attention 
to the world around you.  

Though there is a shortage of facilities for 
entertainment, you can enjoy the beauty of nature. 
It is an ideal place for those who are tired of the 
crowds of the city.

Small settlements have only small shops but 
usually there is a good market on Fridays and 
Saturdays. And people can grow fruit and 
vegetables in their back gardens.

Track 65 EUROPEAN HERITAGE DAYS 
Every September, fifty countries take part in the 
events of the European Heritage Days. One of the 
main aims is to show how rich Europe’s cultural 
heritage is. It is also important to encourage 
tolerance towards people who belong to other 
cultures. 

During the European Heritage Days, participants 
can learn about the historical, architectural, 
environmental and musical heritage of the 
continent. They can take part in guided visits to 
buildings, monuments and sites that are usually 
closed to the public. Museums and galleries, open 
all year round, offer special programmes free of 
charge. The event is also called Open Doors Days.

Hungary joined the European Heritage Days 
in 1994. Since then, many aspects of Hungarian 
culture have been celebrated and introduced 
to the public, including churches built by the 
Árpád Dynasty, the Hungarian heritage of the 
Renaissance, and traditional Hungarian homes. 
The slogan of the events is: ’Set off, see, discover, 
protect!’

Track 66 HOLLÓKŐ
Hollókő hides among Cserhát Hills, about 100 km 
from Budapest in a picturesque setting.  
The history of the village dates back to the 13th 
century. According to legend, a lord kidnapped 
a pretty maiden, whose nurse was a witch. The 
nurse made a pact with the devil to rescue the 
girl. The devil’s servants, in the bodies of ravens, 
carried away the stones of the lord’s castle, helping 
the girl to break free. From the stones, the castle of 
Hollókő was built on top of a steep rock. 

It is worth walking up to the ruins where there 
is an exhibition of weapons and cannonballs. 
Visitors can also get a breathtaking view over 
the surrounding area, which is part of the Bükk 
National Park.

The village itself has a traditional medieval 
structure with a 19th century church in the 
centre, and 67 protected buildings. They are all 
characteristic peasant homes, furnished in Palóc 
style. The 40 villagers call themselves Palóc people. 
Besides their special dialect, they have their own 
traditions and colourful, richly decorated folk 
costumes.  

Perhaps the most spectacular festival in Hollókő is 
at Easter, when they display not only the clothes, 
but also the Easter customs and folk crafts. The 
Raspberry Festival in July attracts many visitors, 
as do the Nógrád Folklore Festival and the August 
Castle Tournament. In September, a grape harvest 
procession is held and there are concerts in the 
castle and the church.
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Track 2 POSTCARDS FROM FRIENDS
palm trees along the street
snow-capped mountains in the background
some boats on the river
tall buildings in the city centre
steep rocks
boats on the water
a tunnel under the buildings
a harbour in the background
lots of people on the river bank
a town in a valley
a tram going into the tunnel
a marvellous view of a bay
sun umbrellas in front of the café
stairs on the right; a car on the left; 

Track 3 WHICH PICTURE? 

This is a nice view of a river. You can see two boats 
in the foreground but you can’t see any people in 
them.

There are two other boats in the distance – they are 
waiting for some more tourists to arrive.  
Some people are sitting at the top of the stairs. 
They are relaxing. Others are walking on the river 
bank or sitting under the sun umbrellas in front of 
the café. 

It is a hot day with clear blue skies. The water 
is still. There are streets and squares in the 
background. They must be noisy because of the 
cars and the tourists.

Track 4 MEETING SOMEONE 

Oli: Julia, meet my friends. This is Dorka 
and this is Pablo. Julia has just arrived in 
Hungary. She’s from the United Kingdom.

Julia: Hi Dorka, hi Pablo. Nice to meet you. 
Dorka: And you. Where exactly do you come from?
Julia: From Exeter, a town in the south of 

England.
Pablo: What an international team we are! Julia 

is from the UK, Dorka is Hungarian, Oli 
comes from China and I’m from Italy.

Julia:  When did you come to live here?
Pablo:  I’ve been in Hungary since last summer. We 

arrived in mid-July. I like it here, though I 
miss my grandparents a lot. Unfortunately, 
they can’t come to visit us. We can travel 
home only once a year. 

Track 5 INTERESTS 
I’m keen on learning foreign languages. I’m a fluent 
speaker of Russian and English. I’d like to take up 
Chinese one day. 
Dad’s hobby is Nordic walking. He often goes for 
long walks in the countryside. Mum has taken 
up making jewellery as a hobby recently. She is 
really good at it and she enjoys it very much. She 
has got a nice collection of bracelets and necklaces. 
My grandma doesn’t really go in for collecting 
things. She used to collect maps when she was a 
student. But she gave it up when she got married 
and stopped travelling around. But she is  still 
interested in reading about other countries. 
Grandpa is fond of chatting online. He is cool.

Track 6 GUESS WHO? 
The boy with glasses has got short black hair. His 
eyes are black, too. He’s got a small mouth and a 
small nose. 
*
The handsome, white-haired man with a 
moustache has got a happy face. He is in his mid-
fifties. 
*
The young woman with long black hair is laughing 
happily. 
*
The man in a hat is in his mid-thirties. He’s got a 
beard and a moustache. He has got glasses too. 
*
The long-haired girl is in her early teens but she 
looks a bit older then she is. She’s got a ponytail. 
She’s got a pretty face with dark-coloured eyes and 
a small nose. She looks a bit sad.
*
The balding elderly man is in his late seventies. He 
looks very sad. 
*
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The girl wearing a sunhat looks very young. She’s 
got long curly blonde hair. She’s got a pretty face 
with dark eyes, and a small nose and a small 
mouth.
*
The boy with short spiky hair is in his late teens. 
He’s got a long nose and a big mouth. He has a 
funny smile on his face. 
*
The elderly woman with short white hair has got a 
kind smile on her face.
She’s wearing earclips.
*
The woman with short spiky black hair looks very 
pretty. She’s wearing a necklace.
*
The woman with glasses looks happy and relaxed. 
She’s got shoulder-length hair. She’s wearing huge 
earrings.
*
The man with a moustache and a short beard has 
got an interesting face. He looks surprised. He’s 
wearing a baseball cap. 

Track 7 A FAMILY PHOTO
This family photo was taken in the summer. The 
woman with shoulder-length hair in a white 
T-shirt is my sister in-law. The man with glasses 
is her husband. The short-haired woman standing 
next to him is my mother-in-law.

The man behind the women is my father-in-law. 
The woman in a long skirt is my mother. My 
husband is between me and my mum. The little 
boys are my husband’s nephews. They are standing 
in front of their grandmother. The boy in striped 
shorts is three years younger than his brother.

My father is a brown-haired man. He is in his 
early fifties. He wears glasses. He has got a short 
beard and a moustache. On bright sunny days, he 
likes wearing a T-shirt with shorts and a sun hat. 
Unfortunately, you can’t see him here as he was 
the photographer.

Track 8 OBJECTS FROM THE PAST 
We used to live in this little detached house in a 
quiet area of the town. I used to play a lot with my 
dogs under the trees in the back garden. I used 
to play basketball in the secondary school team. 
Look, this is the ball I got for my 14th birthday. Oh, 
and this is my dad’s violin. It’s a shame that I never 
learnt to play any musical instruments.

These are my brother’s goggles … and …his game 
of chess. This is the necklace I got from my first 
boyfriend. I used to wear it every day. Now I keep 
it in this old box as a memory of those days. 

Track 9 SOUND CHEST:  
SILENT LETTERS  
interesting This book is really interesting.
favourite Handball is my favourite game.
family She often goes with her family.
chocolate I love chocolate.
factory Dad works in a chocolate factory.
strawberries Can I have some strawberries?

Track 10 TRUE OR FALSE?
I like watching TV but I’m not keen on sitting 
in front of the box all day and night. I’m fond of 
documentaries.

My favourite TV channels are History and NatGeo 
Wild. I sometimes read my dad’s papers because 
I’m interested in the local news. 
I never buy teenage magazines because I find 
them expensive and I’m saving up for a new smart 
phone. My younger brother collects them as he’s 
interested in rock stars’ lives and he says they have 
good pictures. My brother was always fond of 
decorating his room with the free posters that go 
with these magazines. 

Mum always listens to the radio while cooking or 
tidying up. She prefers music programmes but also 
enjoys interviews with well-known people.

Track 11 CELEBRITIES 
He is an actor born in 1989.
He was born in 1964.
He likes music.
He can play the guitar.
He likes sport.
He writes poems in his spare time.
One of his hobbies is ballroom dancing.
He is fond of water sports.

Track 12 AN ARTICLE 
The star of the Harry Potter film series, Daniel 
Radcliffe, was born in London in 1989. His first 
ever film was a television production based on 
Charles Dickens’s novel David Copperfield in 1999 
where he played the young Copperfield.  
He attended independent schools for boys in 
London. He decided not to go to university but 
to devote all his time and energy to acting and 
writing poems and short stories.  He is a fan of 
punk rock music. He is into cricket and he also 
likes football. 

One of the richest young people in the UK, he 
supports various charity events organised in order 
to help sick children and young people in trouble.
*
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The Canadian actor, Keanu Reeves, was born in 
Beirut, the capital city of Lebanon, in 1964. He 
started his acting career at the age of nine. Since 
then, he has appeared in commercials, on stage 
and in several films. For his performance in The 
Matrix, he received a movie award. He likes sport, 
especially surfing and ice-hockey. He is fond of 
music – he plays the bass guitar.

Track 13 OUTDOOR MEDIA 
Don’t eat fatty food. Choose fruit and vegetables 
instead.
Looking for a flat to rent? Call 07854 841313.
You can’t enter the park free. Find the admission 
charges on the information board. 
Come to our riding camp. Families and school 
parties are welcome.
The zoo is open every weekend. For further 
information call 4696 4107.
Don’t swim here. The water is very deep.

Track 14  SOUND CHEST: LINKING 
WORDS TOGETHER 
television – programme television programme
teen – magazine teen magazine
front – page front page 
last – Monday last Monday
print – media print media
closed – building closed building 

Track 15 SYDNEY   
Sydney is a modern metropolis on the south-east 
coast of Australia. Its harbour is one of the largest 
in the world. 
The famous Sydney Harbour Bridge is called the 
Coathanger by the local people. There are always 
hundreds of cargo ships and cruise ships on the 
harbour waters. 
The city’s best-known sight is probably the Opera 
House. From the air, it looks like a huge sailing boat. 
Behind the building you can see the crowded city 
centre full of high-rise buildings and busy streets. 

Track 16 PLACES TO GO 
The Palace of Miracles is a unique interactive science 
museum for kids. It shows and explains  scientific 
experiments in a playful way. Visitors can take 
part in a ‘moonwalk’ or ride the ‘miracle bike’ high 
up in the air. 
The Palace of Miracles is popular with families 
and school parties. Visitors are welcome from 
Monday to Sunday between 10 am and 6 pm. 

Challenge-land is a huge playground in the Buda 
Hills. It offers several adventure rides for children 
and adults. Visitors can travel through the woods, 
explore a large underground labyrinth or go on a 
canopy walk. Safety equipment is included in the 
price.

From April 1st to October 31st the park is open 
between 10 am and 6 pm. For the rest of the year it 
can only be visited at weekends. 

Budapest is famous for its natural underground 
caves, formed by thermal waters over millions of 
years. 

The Pál-völgy Stalactite Cave is the longest cave in 
the Buda Hills, with its 7-km-long labyrinth. 

In the Szemlő-hegy Cave visitors can see wonderful 
crystal formations. Experienced tour guides are 
available to take groups through the caves every 
day between 10 am and 4 pm. 

Track 17 WALKING IN BUDAPEST 
I’m really hungry. Where can we have a snack?
I don’t know. Let’s check out this tourist 
information board.

Look. There’s a restaurant not far from the park 
guarded by stone lions. 
Sounds great. Let’s go.
*
Let’s pop into this café. 
I don’t want to. I’d rather see some paintings in the 
Museum of Fine Arts. We can have some coffee 
afterwards. 
*
Can you take a photo of me with the statues of the 
seven leaders?
Yes, sure. Just give me your camera.
*
Look at those boats passing under the bridge.
Yeah, they look great.
*
Hang on. What’s this sound? 
It’s a nyenyere.
A what?
Nyenyere – a traditional Hungarian string musical 
instrument.

Track 18 SOUND CHEST: WEAK AND 
STRONG FORMS  

The train leaves at 6.30. What are you looking at?

The stories are told  
by native people.

Who were they written 
by?

Let’s fly to Poland. I’ve never flown but I’d 
love to.
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Is the city popular 
with tourists?

Who do you want  
to walk round with?

I’m from Hungary. Where are you from?

Track 19 PUZZLE TIME 
 1. It’s a place where you can borrow books.
 2. You can eat delicious Italian food here.
 3. You can have a cake and a drink, and chat with 

your friends or check your emails.
 4. It’s an area for playing tennis.
 5. You can watch films here.
 6. People can skate or play ice-hockey here.
 7. People can watch different performances here. 

They usually wear smart clothes.
 8. You can buy birthday presents or small 

souvenirs here.
 9. In this building, there are exhibitions in large 

halls.
10. It’s a huge building with lots of shops, 

escalators, cafés, cinemas and restaurants.

Now check your work. 
 1. library
 2. pizzeria
 3. Internet café
 4. tennis court
 5. cinema
 6. ice rink
 7. theatre
 8. gift shop
 9. museum
10.  shopping mall

Well done!

Track 20 GAME: ANIMAL BINGO
It is an insect. It has got colourful wings.  
(a butterfly)
It is a reptile. It lives on the Galapagos Islands.  
It is an endangered animal. (a giant tortoise)
It is a large bird with a huge beak. It lives in the 
rain forests. (a toucan)
It is a reptile. It has got a long body with no legs.  
(a snake)
It is the only flying mammal living on Earth.  
It spends the day resting upside down. (a bat)
It is a marine mammal. It is a carnivore. It isn’t a 
solitary animal. (a dolphin)
It is a mammal and it is an omnivore. It is a 
solitary animal living in the tree tops in South-East 
Asia. (an orang-utan)
It is an amphibian. It lives in and near water.  
It eats insects. (a frog)
It is a plant-eater. It is the largest and heaviest land 
mammal. (an elephant)

Track 21 WILDLIFE IN HUNGARY 
Balaton Highlands National Park was established 
in 1997.
It covers the area north of Lake Balaton, from the 
Tihany Peninsula to the marshlands of the so 
called Kis-Balaton. It is home to a large number of 
rare plants and birds. Dice snakes and otters are 
listed among the protected animals of the area.

The dice snake (kockás sikló) lives near the rivers 
and lakes of Europe and Asia. It feeds on fish 
and frogs. Its colour varies from greyish green to 
brown, with dark spots on the back.
It is 75–100 centimetres long. Dice snakes are 
endangered. They are often killed by people who 
are scared of reptiles. 

The Eurasian otter (európai vidra) is a solitary 
animal. It lives in and near the rivers of Europe, 
Asia and North-West Africa. It is 100-130 cm long 
and weighs between 3-14 kilos. It is a carnivore 
that feeds on fish, frogs, birds and other small 
animals. Because of water pollution, it is an 
endangered species. 

Track 22 SOUND CHEST:  
SHORT FORMS  
Can we get together after school?
I’d love to but I have to go to music class.
*
I don’t like documentaries.
I’m sure you’ll like this one.
*
Shall we meet up on Friday?
I’m sorry I can’t make it on Friday.
*
Maybe we could go to the cinema.
I’d rather watch a DVD at home.
*
Have you been here before?
Yes, I’ve visited this exhibition twice.
*
What shall I wear?
If I were you, I wouldn’t put on that jacket.
*
Have you ever travelled by plane?
I’ve never flown but I’d love to try it.
*
I like riding my bike.
Me too. It’s fun.
*
Listen and repeat the sentences with short forms.
I’d love to but I have to go to music class.
I don’t like documentaries.
I’m sure you’ll like this one.
I’m sorry I can’t make it on Friday.
I’d rather watch a DVD at home.
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Yes, I’ve visited this exhibition twice.
If I were you, I wouldn’t put on that jacket.
I’ve never flown but I’d love to try it.
It’s fun.

Track 23 HEALTHY OR UNHEALTHY? 
Sylus:
I eat three times a day. I eat a lot in the morning, 
usually ham and eggs or bacon and eggs with 
toast. I drink milky tea. I don’t eat at school. After 
the lessons I go home and have a sandwich or two. 
Sometimes my friends and I pop into the fast-food 
restaurant round the corner to have a meal there. 
Mum isn’t happy about it, she thinks fast food is 
unhealthy. In the evening, the family gets together 
to talk over a dish prepared by my mother.

My favourite is fish and rice with spicy sauce.  
I love fizzy drinks – my favourite is coke.

Mark:
I eat four times a day. I have a light breakfast at 
home, usually cornflakes or some fruit yoghurt.  
At school, I have a sandwich after the second lesson, 
then lunch in the school canteen. I usually have 
some fruit in the afternoon. In my family, dinner is 
the main meal of the day, when we get together to 
talk over a tasty dish prepared by my daddy. 

My favourite dish is grilled chicken breast with 
vegetables. I try to avoid unhealthy snacks after 
dinner but I often eat an apple or an orange. I never 
drink anything fizzy. Plain tap water is what I like.

Track 24 SHALL WE MAKE IT? 
To make STRAWBERRY-BANANA SHAKE you’ll 
need
1 cup of fresh strawberries
1 banana
1 cup of low-fat milk
1 cup of pure orange juice
1 tablespoonful of honey 
*
To make FRESH FRUIT SHAKE you’ll need
2 cups of strawberries and raspberries 
1 mango
1 banana
1 cup of vanilla yoghurt
1 cup of low-fat milk
1 cup of freshly-squeezed orange juice

Track 25 GUESS WHERE? 
How much mayonnaise shall we buy?
I don’t know…Let’s have two tubes.

So…we’ve got 2 pounds of potatoes, a tub of sour 
cream and two small tubes of mayonnaise. Is that 
all we need?
*
Your tomatoes look fantastic! How often do you 
water them?
Every morning.
*
Mum, is there any raspberry milkshake left?
Yes, dear, it’s on the top shelf in the fridge.
*
What do you want to have?
Grilled chicken with potatoes and cooked 
vegetables.
I’ll have fish and chips. It smells sooo good.
*
Can I have breakfast in my room?
Certainly, you can. Would you like ham and eggs 
or just toast with marmalade?
Toast with marmalade will do. Thank you.
*
Can I have a pound of potatoes please?
Certainly. Anything else?
A head of lettuce please.

Track 26 SOUND CHEST:  
LINKING WORDS TOGETHER 
a loaf of bread
a tin of beans
a dozen eggs
a tub of butter
a box of cornflakes
crowds of people
a group of students
a collection of postcards
a block of flats
a sheet of paper

Track 27 HOW SPORTY ARE THEY? 
Mark doesn’t like watching TV at all. He prefers 
spending his spare time outdoors. He often goes 
to handball matches. He supports the local team 
but he doesn’t play handball himself. He plays 
Australian rules football and he is very good at it. 
He wants to take up a new sport such as skiing.
*
Oli does martial arts in his spare time. He wants 
to be like his father, who was very good at judo 
when he was younger. Oli does his best to improve 
his skills, as he’d like to be much better. He trains 
twice a week.

He wants to try out archery but his mum isn’t 
pleased with the idea. She wants Oli to try out 
water polo. Oli doesn’t like water sports, he isn’t 
interested in them.
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Track 28 SPORTS QUIZ 
To play badminton, you need a shuttlecock and 
two rackets. 

To play baseball, you need a bat, a ball and a glove. 
It is a game for two teams. 

A rink is a place for skating. It is not a problem if 
you haven’t got a pair of ice skates or rollerblades. 
They can be hired on the spot in any size.

A ring is a place for boxing. 

In a pool, you can swim. If you have sensitive eyes, 
it is useful to wear a pair of goggles. 

You can’t go skiing if you haven’t got special 
equipment such as skis and poles. You also need 
special boots.

On a track, people can ride a bike or a horse.

To play tennis, you go to a tennis court. 

Track 29 THE LONDON MARATHON 
The London Marathon is a long-distance running 
event. The athletes have to run 42.195 kilometres 
to reach the finish at The Mall near St. James’s 
Park. The race is open to everybody. Amateurs and 
professional athletes take part, and many of them 
run to raise money for charity.

In 2013, the London Marathon began in Greenwich. 
Runners went past some of London’s well-known 
sights and attractions – the Cutty Sark ship, Tower 
Bridge, Cleopatra’s Needle, the London Eye and the 
Houses of Parliament. Finally they ran down The 
Mall and finished the race at Buckingham Palace.

Track 30 LONDON’S SIGHTS QUIZ 
In 2013, the London Marathon began in Greenwich. 
Runners went past some of London’s well-known 
sights and attractions – the Cutty Sark ship, Tower 
Bridge, Cleopatra’s Needle, the London Eye and the 
Houses of Parliament. Finally they ran down the 
Mall and finished the race at Buckingham Palace.

The Cutty Sark is a famous sailing ship, displayed 
on the River Thames at Greenwich. Originally 
it carried tea from China, and later wool from 
Australia. It is a museum now, showing what life at 
sea was like centuries ago.

Tower Bridge is a unique building with two 
beautiful towers. The towers house a museum 
where visitors can learn about the history of the 
bridge, and see the machinery that opens the 
roadway to let ships go through.

Cleopatra’s Needle is an obelisk, moved to London 
from Egypt. Originally it stood in Heliopolis and 

was erected in about 1,500 BC. Its twin obelisk 
stands in New York’s Central Park.

The London Eye is a huge Ferris wheel. It takes 
visitors up 135 metres high in its observation pods.

The Houses of Parliament can be found on the site 
of the Royal Palace of Westminster. The House of 
Lords is the upper house of the British Parliament. 
The lower house is called the House of Commons.

The Mall is a wide road between Trafalgar Square 
and Buckingham Palace, the home of the British 
Royal Family.

Track 31 SOUND CHEST: INTONATION 
Yesterday I bought a baseball bat, a ball and a cap.

We are fond of team sports, especially basketball 
and volleyball.

Last week, we played badminton with Mark, Julia 
and Anna.

To play badminton, you need a shuttlecock and 
two rackets. 

Track 32 GOING OUT 
Anna: I feel like going to the cinema.
Julia: Oh Anna, there’s nothing interesting on. 
Anna: Why don’t we watch Robbery in the museum? 

Sylus and Mark have seen it twice and they say 
it’s awesome.

Julia: I’d rather chill at home.
Anna: Come on Julia, don’t be boring.
Julia: OK, you win. When shall we meet?
Anna: Come round at 5 o’clock. We can go together.
Julia: See you then.
Anna: Bye.

Track 33 GENRES OF MUSIC 
Blues is a type of slow and sad music that developed 
from the songs of black slaves in the southern areas of 
the United States of America.

R&B is a type of popular music that African-American 
musicians developed from blues and jazz. 

Rap is a way of talking using rhythm and rhyme, 
usually with background music.

Hip-hop is a type of street culture and music that 
developed among African-American musicians using 
rap and break-dancing.

Punk is a type of music that developed from rock ’n’ 
roll. It has simple tunes played on electric guitars, and 
lyrics expressing anger against society.

New Wave is a type of music that developed from 
punk, using electronic synthesizers.
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New Age is a type of music based on relaxing 
electronic sounds and sounds from nature, often used 
for meditation.

Track 34 TALKING ABOUT BOOKS 
Mary Lennox is born in India to rich British 
parents. Her parents send her to live with her 
uncle in England, when a cholera epidemic kills 
everybody in the house. She makes friends with 
a boy called Dickon and they spend their time 
playing in the back garden. There, sometimes 
Mary hears a sad crying.  One night, she discovers 
that it comes from a small boy, living in a hidden 
bedroom. The boy, Mary’s cousin Colin, is in 
a wheelchair. The children take Colin into the 
garden, making him stronger and healthier. 
(Frances Hodgson Burnett: The Secret Garden)

It is the first novel in a series of books about a 
wild horse and a teenager called Alec Ramsay. On 
his way home from Arabia, Alec’s ship sinks. He 
finds himself on a desert island where he meets 
a beautiful wild horse. Fighting to survive, they 
learn to trust and love each other.  
(Walter Farley: The black stallion )

The story takes us to Hamburg, back to the 19th 
century. Professor Lindenbrock finds a manuscript 
of an Icelandic saga. He and his nephew Axel find 
a coded message 
The professor locks everybody in the house and 
forces them to try to break the code. Axel discovers 
the answer – there is a secret passage to the centre 
of the Earth via Snæfell in Iceland. Lindenbrock 
takes Axel to Iceland. They start their incredible 
journey through the crater of a volcano.
(Jules Verne: Journey to the Centre of the Earth)

Track 35 SCIENCE FICTION 
Jules Verne: Journey to the Centre of the Earth
The story takes us to Hamburg, back to the 
19th century. Professor Lindenbrock discovers 
a manuscript of an Icelandic saga. He and his 
nephew, Axel, find a coded message. They don’t 
understand a word of it. 

The professor locks everybody in the house and 
forces them to try to break the code. Axel discovers 
the answer – there is a secret passage to the centre 
of the Earth via Snæfell in Iceland. Lindenbrock 
takes Axel to Iceland. They start their incredible 
journey through the crater of a volcano. On their 
way, they have to face lots of problems. They 
have adventures in huge caves, and on a coastline 
covered with petrified trees and giant mushrooms. 
They see some prehistoric creatures. 

Track 36 SOUND CHEST:  
INTONATION IN QUESTIONS 

Full questions:
What time does the concert start?
Who is your favourite singer?

Yes/No questions:
Is he Spanish?
Does he play in a new band?

Reply questions:
He is a stunt man. 
Oh, is he?
He has acted in many films. 
Has he? 

Track 37 CITY LIFE 

There are many advantages of urban life. First of 
all, there are excellent facilities for entertainment 
– a wide variety of cultural events and different 
kinds of restaurants. In a city, you can do your 
shopping easily. There is good public transport, 
so you don’t always need a car. In a city you 
can choose from various secondary schools and 
universities, and more kinds of jobs are available. 
There are certain drawbacks to life in the city. 
Everything is much dirtier, noisier and more 
polluted than in smaller places. Life is much faster 
than in the countryside. People are often stressed 
and unfriendly. 

Track 38 BINGO 

It is a means of public transport. It goes on roads. 
It can take lots of people from one town or city to 
another. (coach)

It is a means of public transport. It goes on rails. It 
has got an engine and several carriages. (train)

It is a long boat. It moves on canals. Some people 
live on such boats. (narrow boat / barge)

It is a means of public transport. It takes people 
from one stop to another within a city or town. You 
can travel on its upper deck if you want. (double-
decker bus)

It is a means of public transport. It moves on roads. 
It runs on electricity. (trolleybus)

It is a means of public transport. It moves round 
the city on a railway. It runs on electricity. (tram)

It is a vehicle for one person. It has two wheels. It 
hasn’t got an engine. (bike)

It moves on water. It is usually large as it carries 
goods from one port to another. (cargo ship)
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It is a huge balloon attached to a basket. It takes 
tourists on fun rides up in the air. (hot air balloon)

It is a vehicle for one person. It has two wheels. It 
has got an engine. (motorbike)

It flies through the air. It takes people on long 
distances within a short period of time. (plane)

It moves on water extremely fast. It can be used for 
sport as well. (speedboat)

Track 39 THINGS TO DO 
experience life on a farm 
join various activities
take boat cruises
try out extreme sports
entertain yourselves in theatres
hike in mountains within easy reach
enjoy excellent sporting facilities

Track 40 THE MAORI CREATION 
MYTH 
A long time ago, there was only Rangi, the sky 
father, and his wife, Papa, the Sky Goddess. 

They were so much in love, that they held each 
other all the time. They wanted be happy forever. 
Because they were joined together tightly, there 
was no light on the Earth.

Papa gave birth to three children: Tangaroa, God 
of the Sea; Tane, God of the Forests; and Tawhiri, 
God of the Winds. The children were all trapped 

between their parents and fought in vain to escape. 
Finally, Tane squeezed himself out, pushing his 
parents apart with his feet and his head. 

Eventually, Rangi and Papa were separated and 
became the sky above and the earth below as 
we know them today. Light came into the world. 
Plants and trees started to grow and the earth 
became a green and lush place.

The children escaped and discovered their own 
strengths. They set about creating the world. Tane 
created the Sun and the Moon and set them in 
their places. He decorated the sky with stars. He 
then created the first woman, Hine, and married 
her. Their children became the first of the Maori 
peoples. 

Only Papa and Rangi were unhappy. Papa couldn’t 
entertain herself without Rangi, and Rangi felt he 
wasn’t himself without Papa. They felt so unhappy 
that they cried and cried. Rangi’s tears became 
rivers and oceans, and dew on the grass. The mist 
that rises from the ground is from Papa, crying out 
her loneliness.

Track 41 SOUND CHEST: STRESSED 
WORDS 
Is this the right bus?
Could I have a return ticket?
Take me to the airport.
They’re on holiday.
Give yourself a break.
That would be great.
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