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PÁRBAN A BÁRKÁBAN – PLURALS IN THE ARK 

A VÍZÖZÖN TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

4. 

TANTÁRGY 

ANGOL NYELV 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

Szövegértés gyakorlása bibliai történet alapján. 

Ismeretbővítés: főnevek többes száma az angol 

nyelvben. Főnevek többes számának nyelvtani 

jelölése írásban. Néhány rendhagyó többes számú 

főnév ismertetése. Mondatalkotás gyakoroltatása 

szóban. Információszerzés gyakorlása idegen nyelven. 

Együttműködési készség fejlesztése. Önismeret 

fejlesztése. 

 

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A vízözön története remek lehetőséget ad arra, hogy megtanítsuk 

egy kezdő csoportban a főnevek többes számát angol nyelven, mivel az 

állatok párban mentek fel a bárkába. Az alapszavak (ark, flood, rainbow stb.) 

tisztázása és a videó megtekintése után felhívjuk a tanulók figyelmét a 

többes szám helyes használatára, ismertetve néhány rendhagyó alakot is 

(man-men, person-people stb.), majd változatos feladatokkal gyakoroltatjuk 

be velük a mondatalkotást (Activity, ujjbábok, drámajáték). A színek 

neveinek ismétléseként a szivárvány színeivel keresünk állatokat.  

 

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Projektor, laptop, (hangfal); M1: Képtár; M2: Animáció; 
M3: Állatos képek, tábla, mágnes; Állatos ujjbábok; 
Színes kréta, füzet (ezek elhagyhatók) 
 

 A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK 
a Református Tananyagtárban (reftantar.hu), 
a kiadvány aloldalán érhetőek el.     
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1’ Warm up I. 

Kezdjük az órát imádsággal! (Opening – rhyming prayer) 

Jesus, you are good and wise 

I will praise you when I rise. 

Jesus, hear this prayer I send 

Bless my family and my friends. 

Jesus, help my eyes to see 

All the good you send to me. 

Jesus, help my ears to hear 

Calls for help from far and near. 

 

 

 

4' Warm up II. 

Mutassuk be az új szavakat képek segítségével! 

ark, rain, flood, dove, wet – dry, rainbow, family, mountain 

Which Biblical story is this? (Noah’s Ark/The flood) 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy a képek alapján melyik bibliai 

történetre ismernek rá! Noé bárkája/Az özönvíz) 

Laptop, 
projektor 

M1: A vízözön – 
képtár  

Nem baj, ha csak 
magyarul tudják a 

történet címét. 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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8’ Motivation 

Nézzük meg közösen a történethez kapcsolódó videót angolul, felirattal! 

Adjunk megfigyelési szempontokat:  

What kind of animals do you see? (Milyen állatok jelennek meg a 

videóban?) A tanulók valószínűleg egyes számban fognak válaszolni: 

horse, rabbit, fox, lion, bear, snake, deer, dove, raven. 

Laptop, 
projektor, 

hangfal 
M2: Stories from 
the Bible – The 

Story of the Flood 
c. animáció angol 

nyelven angol 
felirattal 

 

10’ 

Presentation: 
(Új anyag 

bevezetése) 

Főnevek 

többes 

száma 

T: But they were in pairs in the ark: (De ezek az állatok párban voltak a 

bárkában.) 

Írjuk fel a táblára a következőket:  

two horses        BUT: two deer 
two rabbits 
two foxes 
two lions 
two bears 
two snakes 
 
T: How many people were in the ark? (Hány ember volt a bárkában?) 

Noah + Noah’s wife + Noah’s 3 sons + their wives = 8 people) 

Noah – one person → 8 people 
one wife → four wives 
one man → four men 
one woman → four women 

Tábla (hívóképek, 
mágnes) 

 
Igényes, 

ingyenesen 
letölthető állatos 

hívóképek: 
M3: Állatos képek – 

ingyenesen 
letölthető 

A többes szám 
ismétléseként, de új 

anyagként is 
felhasználható! 
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6’ 

Semi-

controlled 

practise I. 
(Állatnevek és 

az új ismeretek 

gyakoroltatása) 

Activity with animals 

A gyerekek párban mutogassanak el egy-egy általuk választott állatot, a 

többiek így kérdezzenek rá a megoldásra:  

Are you lions? A páros válasza: Yes, we are./No, we aren’t. 

 

Ha a fenti példáktól 
eltérő állatokat 

választanak, akkor 
segítsünk a többes 

számú alaknál. 

6’ 

Semi-

controlled 

practise II. 

(Mondatalkotás 

gyakorlása, 

információ-

szerzés idegen 

nyelven) 

T: Let’s collect the animals into the Ark! (Gyűjtsük össze a bárkába az 

állatokat!) They can only go inside in pairs, so let’s find their pairs. (Csak 

párban mehetnek be, ezért keressük meg a párjukat!) 

Hívjunk előre két tanulót demonstrálni a feladatot. Mindketten húzzanak 

ki egy állatot ábrázoló ujjbábot a zsákból, és kérdezzék meg egymástól:  

‘What have you got?’ (Mid van?).  

Válasz: ‘I have got a… (pl. lion)’ 

Ezután minden tanuló kihúz egy ujjbábot a zsákból titkosan. Addig kell 

körbejárniuk és kérdezgetniük egymást, amíg meg nem találják a náluk 

lévő állat párját egy másik tanulónál. Ha megtalálták, álljanak egymás 

mellé, és ha a tanár kérdésére helyesen válaszolnak, bemehetnek a 

képzeletbeli bárkába. 

T: What have you got? 
S1,2: I have got a lion. 
Ss: We have got lions. 

 

 

 

Állatokat ábrázoló 
ujjbábok (vagy 
képek) párosan 

Minden azonos állatból 
egy pár legyen a 

zsákban és csak annyi, 
ahány tanuló van. 
(Ujjbábok helyett 

képeket is 
használhatunk.) 

 
 

 
Close monitoring (= 

járjunk körbe, és 
ellenőrizzük, bátorítsuk 
a tanulókat a célnyelv 

használatára) 
 
 

Érdemes a padokat U-
alakban elrendezni, 

hogy az legyen a 
képzeletbeli bárka. 

 



 PLURALS IN THE ARK 

 

 

 

 

6’ 

Önismeret 

fejlesztése 

dramatikus 

elemek 

felhaszná-

lásával  

Mindannyian a “bárkában” állunk és várakozunk. 

T: ‘We are waiting and waiting and waiting…’  

T: ’How are you, Péter?’ 

S: ’I am tired…’ 

Egy kis várakozás után, amikor már kezdik átérezni a gyerekek a 

zsúfoltság kellemetlenségét, engedjük ki őket a helyükre! 

T: Noah and his family were in the ark for more than a year! (Noé és a 

családja több mint egy évig voltak a bárkában!) 

Padok 

Érdemes megkérdezni 
a feladat után a 

tanulókat, hogy hogyan 
érezték magukat a 
várakozás közben! 

6’ 

Szókincs-

bővítés, 

korábbi 

ismeretek 

felidézése 

T: What was in the sky after the flood? (Az özönvíz után mi jelent meg az 

égen?) The rainbow is the sign of the covenant. (A szivárvány a szövetség 

jele.) 

Mutassuk fel újra a szivárvány képét! 

T: What are the colours of the rainbow? (Milyen színei vannak a 

szivárványnak?) Let’s collect animals with these colours and write them 

down with colourful pencils in order. (Gyűjtsünk állatokat a szivárvány 

színeivel és írjuk le őket színes ceruzával sorrendben!) 

Pl.: 

red – fox (red panda); orange – tiger (cat, crab); yellow – lion; green – 
frog, snake; blue – fish; purple – octopus, parrot; pink – flamingo 

Szivárvány képe 
M1: A vízözön – 

képtár  
 
 
 
 

Színes kréta, 
füzet 

 

Buzdítsuk a tanulókat 
mondatalkotásra: 
„Foxes are red.” 

„Tigers are orange.” 
„Lions are yellow.” Stb. 
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2’ 

Feedback / 

Evaluation 

(Értékelés, 

összegzés) 

T: God saved Noah. Let’s thank God that He keeps His promises. (Isten megmentette Noét. Legyünk hálásak azért, 

hogy Isten megtartja az ígéreteit!) 

 

Értékeljük a tanulók órai munkáját! 

 


