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AWAY IN A MANGER 

JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 

ÉVFOLYAM 

6. 

TANTÁRGY 

ANGOL NYELV 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja Jézus születésének 

történetén keresztül az idegen nyelvű szókincs 

bővítése, továbbá az ehhez társuló 

memóriafejlesztés. Cél az olvasási készség, az idegen 

nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése és 

a hangzó szövegekben megjelenő információk 

értelmezése, a tanultakra való visszacsatolás. A múlt 

és jelen idejű igék szintetizálása, párhuzamos 

megismerése és hangoztatása. 

Cél továbbá, hogy a tanuló fejlődjön a szociális 

kompetenciák területén is a kooperáción alapuló 

tanulási tevékenységek segítségével.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás egészét leginkább a szókincsbővítő és szövegértést fejlesztő 

játékos feladatok jellemzik. Mivel az egyházi kötődésű tanulók ebben az 

életkorban a történet tartalmát jól ismerik, ezért ez könnyebbséget jelent az 

új anyag feldolgozásában. A foglalkozás kiemelten és konzekvensen 

foglalkozik az ismétléssel és az elmélyítéssel, az idegen nyelv elsajátításához 

elengedhetetlen kompetenciák megerősítésével. Ezért a tervezet kis 

átdolgozással alkalmazható egyéb idegen nyelvi feldolgozáshoz is.   

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop, zenelejátszó eszköz; M1: Karácsonyi dal; 
M2: Képkártyák; M3: Szókártyák; Blu Tack ragasztó; 
Történetek a Bibliából c. könyv; M4: Diavetítésként – The 
Birth of Jesus; M5: Feladatlap; M6: Dalszöveg 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 

Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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1’ Óra eleji szervezési feladatok 

2' Motiváció 

Hallgassunk meg egy karácsonyi dalt, amely Jézus születésének estéjéről 

szól. Jézus fekszik a jászolban, csillagok néznek rá, és állatok veszik körül. 

A dal címe: 

Away in a Manger. (Messze egy jászolban) 

Zenelejátszó 
M1: Karácsoyi dal 

szöveggel – Away in a 
Manger 

A dalban 
szerepelnek azok a 

szavak is, 
amelyeket a 

következőkben 
meg fogunk tanulni. 
Az óra végén ezzel 

a céllal újra 
meghallgatjuk. 

4’ Motiváció 2.  

Beszélgessünk! 

Mi jut eszedbe a karácsonyról? 

(Karácsonyfa, ajándék, karácsonyi dalok, sült pulyka, adventi koszorú 

stb.) 

Karácsony ünnepén valójában Jézus születését ünnepeljük. Ő az, aki 

világra jött Betlehemben, hogy elhozza a legnagyobb ajándékot nekünk: 

Isten feltétel nélküli szeretetét. 

 
A beszélgetés 

lehetőleg angolul 
történjen. 
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SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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4’ 
Új szavak 
tanulása 

Mielőtt elolvasnánk a történetet, vegyük át az ismeretlen szavakat!  

a.) Helyezzük a képkártyákat a táblára, és kérjük meg a gyerekeket, hogy 

mondják el, miket látnak!  

b.) Nevezzük meg angolul az előbb elhangzott szavakat és azok múlt 

idejét (egymás után), és kérjük meg a gyerekeket, hogy ismételjék 

utánunk, figyelve a helyes kiejtésre!  

c.) Osszuk ki minden tanulónak a szókártyákat, majd kérjük meg őket, 

hogy próbálják meg párosítani a szavakat a képekkel – aki tud egy párt, 

menjen a táblához és helyezze a szót a megfelelő képhez! Ezután minden 

tanuló egyénileg tegye a szavait a megfelelő helyre.  

M2: Képkártyák – 1 
csomag 

M3: Szókártyák – 
tanulónként/csoporton

ként 1 csomag 
Blu Tack ragasztó  

 
 

Ha sokan vannak a 
csoportban, a 
párosításnál 

érdemes 
padsoronként, vagy 

csoportonként 
kihívni a 

gyerekeket, hogy 
ne legyen tolongás 

a táblánál.  

4’ 
Új szavak be-
épülésének 
ellenőrzése  

Kérjük meg a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket! Ezalatt kicsit 

keverjük össze a képeket, és vegyünk is le egyet a tábláról! Miután a 

gyerekek kinyitották a szemüket, mondják el magyarul és angolul (vagy 

írják le a füzetbe), hogy melyik kártya hiányzik! Tegyünk így addig, amíg 

el nem fogynak a képkártyák a tábláról! 

M2: Képkártyák 

Variáció: Ezt lehet 
memóriajátékként 

is játszani, ha 
megfordítjuk az 
összes kártyát (a 

kép- és a 
szövegkártyákat 
egyaránt) és a 

klasszikus 
párkereső 

memóriajáték 
szabályai alapján 

járunk el. 
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3x5’ 

Az 
olvasmány 

feldolgozása 
I.  

Rendezzük páros munkaformába a gyerekeket. A történetet osszuk 

három szakaszra, majd szakaszonként adjuk ki a következő feladatokat. 

Minden szakaszhoz tartozó megoldás után ellenőrizzünk!  

a.) Nyissátok ki a könyveiteket (pl.) a 149. oldalon! A pároddal keressétek 

meg és húzzátok alá az összes múlt idejű igét! 

b.) Ellenőrizzük az igéket, és tisztázzuk a jelentésüket!  

c.) Olvassuk fel és fordítsuk is le a szöveget! 

Történetek a Bibliából 
c. könyv 

Kivetítő, laptop 
M4: Diavetítésként – 
Stories from the Bible 

– The Birth of Jesus 
(angol felirattal) 

Szakaszok: 
149., 151. és 153. o 

 

6’ 

Az 
olvasmány 

feldolgozása 
II.  

Osszunk minden tanulónak egy feladatlapot, amelyeken az előbb 

kigyűjtött és megbeszélt szavakat láthatják vastagon szedve. A feladat, 

hogy írják le a szavak jelen idejű alakjait az üres helyekre.  

M5: Feladatlap – múlt 
idő, jelen idő – 

tanulónként 1 db 

A feladatot 
ellenőrizhetjük 
frontálisan vagy 

párosával. 

5’ Ismétlés I.  

Ismételjük át az óra elején tanult szavakat pantomimjátékkal! Kérjük meg 

a tanulókat, hogy gondoljanak az egyik szóra, és mutogassák el a 

társaiknak!  

Ezután játsszunk betűkeveréses játékot! Írjuk fel a táblára az egyik tanult 

szót, úgy, hogy a betűit összekeverjük. A feladat a szó kitalálása.  

M2: Képkártyák 

További ismétlő 
játék pl. egy 
akasztófa – 

variáció: a jó betű-
találatokért a 
pásztor egyre 

közelebb kerülhet 
Betlehemhez. 
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2’ Ismétlés II.  

 

Végül hallgassunk megy egy részletet az óra elején hallott dalból! 

Keressünk a szövegben olyan szavakat, amelyeket a mai órán tanultunk!  

M6: Dalszöveg – Away 
in a Manger 

Választható házi 
feladatként a 

fordítást is 
feladhatjuk. 

1’ Házi feladat  

Írjanak a gyerekek egy rövid fogalmazást a füzetükbe a betlehemi 

éjszakáról E/1-ben, mintha ők is pásztor lettek volna, a 151. és 153. 

oldalakon található szövegek alapján. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, 

hogy használjanak egyszerű múltat a fogalmazásban és használjanak fel 

minél több olyan szót, amit a mai órán tanultunk!  

 

Alternatív 
feladatként a rajzos 
kedvű tanulók le is 

rajzolhatják a 
kedvenc 

jelenetüket a 
betlehemi 

éjszakáról, ami 
később az 

osztálytermet 
díszítheti. 

1’ Óra lezárása, értékelés  

 


