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WHO IS WHO? 

JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 

ÉVFOLYAM 

4. 

TANTÁRGY 

ANGOL NYELV 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás kiemelt célja a szókincsfejlesztés, egy 

meglévő ismeretre épülő új ismeretanyag átadásával.  

Cél, hogy a tanulók legyenek nyitottak a meglévő 

ismereteik tágítására, az idegen nyelvi kultúra 

befogadására, megismerésére. Ismerjenek meg 

alapvető nyelvtanulási (szókincsbővítési) stratégiákat. 

Fejlődjön a hallott- és olvasottszöveg-értés, a szóbeli 

kifejezőkészség, az új információ gyűjtésének és 

feldolgozásának képessége, illetve ennek technikái.  

Cél továbbá, hogy a kooperatív tevékenységek által a 

szociális kompetenciák is fejlődjenek, 

megerősödjenek.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Idegen nyelv tanulásának szempontjából a korosztály egyik fő sajátossága, 

hogy meglévő ismeretekre építve sajátítják el az újakat, ezért a már jól ismert 

történet kiváló „terepe” ennek. A foglalkozás gerincét a karácsonyi 

történetben megjelenő szereplők megnevezése és megismerése adja, erre 

épülnek fel a csoportfeladatok és a további játékos óraelemek is.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop; M1: We wish you a merry Christmtas; 
Szókártyák; Történetek a Bibliából c. könyv; M2: The Christmas 
Story; M3: Szókereső 

 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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3' Ráhangolás 

Kezdjük az órát énekléssel! Énekeljük el/tanuljuk meg a ’We wish you a 

merry Christmas’ c. karácsonyi dalt!   
M1: We wish you a 

merry Christmtas 

 

5’ 
Csoport-
alakítás  

Alakítsunk 4 csoportot! Minden tanuló húzzon egy-egy szókártyát, amin 

különféle ünnepek és azokhoz kapcsolódó szavak/kifejezések 

találhatók. A kártyák alapján rendeződjenek a gyerekek csoportokba. 

(Pl. Christmas, Baby Jesus, Betlehem, angel stb.) 

Szókártyák 

A szókártyákat a 
csoport tudásának 

megfelelően 
egyénileg 
szükséges 

összeállítani. 

15’ 
Történet 

feldolgozása 

Minden csoportnak osszunk egy-egy Történetek a Bibliából c. könyvet, 

majd jelöljünk ki csoportonként szövegrészleteket. A feladatok a 

következők:  

1.) A tanulók a kapott részből gyűjtsenek ki minél több szereplőt, akik 

lehetnek emberek és állatok is! 

2.) Minden szereplőről írjanak két igaz és egy hamis állítást (ezek 

szólhatnak külső és belső tulajdonságokról is).  

Történetek a Bibliából 

c. könyv  

(4 db) 

Az ismeretlen 
szavak 

megértéséhez 
használhatnak 

szótárt vagy 
tabletet, illetve 

következtethetnek 
a könyv magyar 
részeiből, ami 

szintén előttük van 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis&feature=emb_title
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3) A mondatok összegyűjtése után a csoportok felolvassák az egyes 

szereplőkhöz kapcsolódó állításaikat. A csoportok figyeljék egymás 

mondatait, és döntsék el, hogy igaz vagy hamis állításokat hallottak-e. 

Az a csoport nyer, amelyik a legtöbb állításról jól döntött. 

  

5’ 
Szókincs-
bővítés  

Nézzünk meg egy rövid videót, amiben gyerekek mesélik el Jézus 

születésének történetét! A csoportok feladata, hogy írják le a 

történetben lévő szereplők nevét angolul.  

A videó megtekintése után hagyjunk egy kis időt, hogy a 

csoportok átnézhessék a megoldásaikat, majd közösen ellenőrizzünk! 

M2: The Christmas 

Story  
 

5’ 
Új szavak 

gyakorlása  

Mindenkinek osszunk egy-egy szókeresőt, amiben a történet 

szereplőinek a neveit kell megkeresni! (egyéni munka) 
M3: Szókereső  

7’ 
Történet 
ismétlése 

Egész eddigi órán angolul ismerkedtünk a történettel, ezért olvassuk el 

a könyvből magyarul is a történetet!  

(Haladóbb csoportokban írjunk ki az angol szövegből egyszerűbb 

mondatokat és osszuk ki őket. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mielőtt 

elkezdenénk olvasni a történet magyar szövegét, értelmezzék a kapott 

mondatokat. A történet olvasása közben akkor álljanak fel, ha felismerik 

a saját mondatukat.) 

Történetek a Bibliából 
c. könyv 

Variáció: Minden 
gyermek figyelje a 
saját szereplőjét az 
óra elején kiosztott 

kártyáknak 
megfelelően a 

felolvasott 
szövegben. Amikor 
elhangzik magyarul 

a szereplő neve, 
álljon fel.  

https://www.youtube.com/watch?v=z9qLonZ3A6E
https://www.youtube.com/watch?v=z9qLonZ3A6E
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5’ 
Óra lezárása,  

értékelés  

Az órát közös értékeléssel zárjuk (csoportmunka értékelése tanulói és 

pedagógus szemszögből). 
  

 


