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CAN YOU SEE THE MIRACLE? 

ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE 

ÉVFOLYAM 

4. 

TANTÁRGY 

ANGOL NYELV 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a szókincs fejlesztése, a 

cselekvést kifejező igék-, a ’can’ segédige és a 

szövegértés gyakorlása a történet alapján.  

A tanulók használják és értsék a történetben 

megjelenő szófordulatokat, kifejezéseket, legyenek 

képesek önálló szöveg- és mondatalkotásra.  

A TPR-módszeren keresztül legyenek képesek az 

önkifejezésre, a tanult ismeretanyag elmélyítésére.  

A foglalkozás célja továbbá, hogy a tanulókban 

felmerüljön az az igény, hogy a csodatevő Úrral való 

kapcsolat tevékenyen résztvevői legyenek.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás keretét a TPR-módszer adja, mely a gyermek beszéd- és 

mozgáskoordinációjára épít az idegen nyelv motorikus cselekvések 

segítségével való elsajátításához. A tanóra fő részében a tanulók 

megismerkednek az ötezer ember megvendégelésének történetével, a 

történethez kapcsolódó új kifejezésekkel, majd az új ismeretanyagot 

változatos feladatokon keresztül gyakorolják ugyanúgy, ahogy a ’can’ 

segédigének az alkalmazását is.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptopok/tabletek; M1: King of Kings; M2: 

Animáció; Képkártyák, Blu Tack/mágnes; M3: Lapozgató 

– The Miracles of Jesus; Ragasztó, füzet; M4: Trimino; 

Cselekvést tartalmazó képkártyák 

 

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



 CAN YOU SEE THE MIRACLE? 

 

 

 

 

  

 

4’ 
Óra 

bevezetése 

Kezdjük az órát imádsággal, énekléssel! 

I see the moon and the moon sees me, God bless the moon and God bless me. 

Énekeljük el TPR-módszerrel (Total Phisycal Response) a King of Kings c. 

dalt!  

M1: King of Kings 
A TPR-módszerről 

bővebben. 

4' 
Történet 

megismerése 

Nézzük meg közösen a The Miracles of Jesus c. videót, felirattal! 

Kivetítő, 
laptop 

M2: Stories from the 

Bible – The Miracles of 

Jesus c. animáció 

 

7’ 

Új anyag 

feldolgozása 

I. 

Szókincs-

bővítés 

Vetítsük ki a táblára a történet képeskönyvének angol változatát!  

Tegyünk fel a gyerekeknek kérdéseket a látottakkal kapcsolatban! 

Lesznek a képeken a gyerekek számára ismeretlen szavak, ezeket 

képkártyaként helyezzük a táblára!  

T: What can you see?  

S: I can see water. (képkártya a táblára) 

S: I can see Jesus, disciples, boat, families, fish, bread, miracles. 

T: What can Jesus do for us/ give us? 

S: Jesus can pray; Jesus can teach; Jesus can help, love; Jesus can give 

love, joy. 

Kivetítő, 
laptop, 

Képkártyák, 
Blu Tack/mágnes 

M3: Lapozgató – The 

Miracles of Jesus  

A képkártyákat a 
csoportunk 

szókincsének 
ismeretét felmérve 

előzetesen 
készítsük el! 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSEXAFLcy9A
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_kerdesei_teljes/81_a_cselekedtet_mdszer__total_physical_response_tpr.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_kerdesei_teljes/81_a_cselekedtet_mdszer__total_physical_response_tpr.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEPotm0n9SQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tEPotm0n9SQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tEPotm0n9SQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1jmk0unzaPuoWWf56rwIru9Rmk1zZ_pSx/view
https://drive.google.com/file/d/1jmk0unzaPuoWWf56rwIru9Rmk1zZ_pSx/view
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5’ 

Új anyag 
feldolgozása 

II.  
Trimino 

Osszuk ki minden gyermeknek a Trimino elnevezésű logikai játékot 

(borítékban vagy összetűzve), amelyen a történetünk szavai találhatók! 

A gyerekek feladata a (kivágott) háromszögeket úgy forgatni, hogy 

minden magyar szó az angol párjával kapcsolódjon össze.  

Miután a tanulók készen vannak, kérdezzük őket:  

Milyen alakzat jött ki? What is the name of the form? (Triangle.) 

Hány kicsi háromszög adja ki a nagy háromszöget? 

T: Let’s count them: 1,2, 3…9 

S: 9. 

Az elkészült formát mindenki ragassza a füzetébe, ezzel is rögzítve az új 

szavakat!  

Ragasztó, 
füzet 

M4: Trimino 
(háromszögek mentén 

feldarabolva) 

 

8’ Gyakorlás   

Gyakoroljuk az új szavakat!  

Tegyük ki a táblára az új szavak képkártyáit, majd kérjük meg a 

gyerekeket, hogy csukják be a szemüket! Mire újra kinyithatják, az egyik 

kártya eltűnik – vajon melyik kártya tűnt el?  

Miután végigjátszottuk, a gyerekek lehetnek kistanárok, akik vezetik a 

játékot! Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a kistanár csak angolul beszélhet 

a tanulókhoz!  

Képkártyák 

T: Close your eyes. 
Open your eyes. 

Which one is 
missing? 

S: fish, love, 
miracles… 
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10’ Elmélyítés 

Igaz-hamis játék: Ha a tanító által mondott állítás igaz, akkor a gyerekek 

tapsoljanak, ha hamis, guggoljanak le. 

Pl.: Fish can’t swim. (F) Jesus can make you happy. (T) 

A bátor, önként vállalkozó tanulók is mondhatnak állításokat.  

  

5’ 
Levezető 
feladat 

A tanulók válasszanak/húzzanak az egyéb, cselekvést tartalmazó 

képkártyák közül és mutogatással adják elő! (TPR-módszer!) 

A többi tanuló feladata a cselekvés kitalálása, a következő 

párbeszéddel: 

Pl. Q: Can you dance? A: Yes, I can./No, I can’t. 

Cselekvést tartalmazó 
képkártyák 

A képkártyákat a 
csoportunk 

szókincsének 
ismeretét felmérve, 

előzetesen 
készítsük el! 

A feladat alkalmas 
a Can you…? 

kérdésforma és 
válaszadás 

gyakorlására. 

2’ 
Óra lezárása, 

értékelés 

Értékeljük a tanulók órai munkáját!  

Imádsággal zárjuk le a foglalkozást!  

 


