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LÁSS CSODÁT!  

A HÚSVÉTI CSODA 

ÉVFOLYAM 

4 - 6. 

TANTÁRGY 

IDEGEN NYELV  

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás célja a már ismert történet idegen 

nyelvű szókincsének megismertetése és elmélyítése. 

Cél ezentúl a digitáliskompetencia-fejlesztés, az 

elektronikus eszközök rendeltetésszerű használata, a 

szociális kompetencia területén belül pedig a 

kooperációs készségek fejlesztése. A foglalkozás 

fejlessze a kreativitást, a kommunikációs készségeket 

és a hatékony, önálló tanulást. 

1. Kreativitás fejlesztése 
2. Hatékony, önálló tanulás fejlesztése 
3. Kritikus gondolkodás fejlesztése 
4. Együttműködés fejlesztése 
5. IKT kompetenciák fejlesztése 
6. Kommunikációs készségek fejlesztése 
7. Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Az óra első felében a gyermekek felelevenítik a Húsvéthoz kapcsolódó bibliai 

történetet, majd a ráhangoló feladat ellenőrzésekor gyakorolják az 

önellenőrzést és az önértékelést. Az interaktív játék, illetve a Quizlet 

segítségével gyakorolják be az új szóanyagot IKT-készségeiket fejlesztve, 

valamint a hatékony, önálló tanulási formákat gyakorolva.  

A tanóra második felében a történet képi feldolgozására kerül sor: 3 

dimenzióssá alakítható színezőket készítenek, melyet a Quiver applikáció 

segítségével „életre keltenek”. A tanóra végén az életre keltett képek 

segítségével mesélik el ők a történetet idegen nyelvi és kommunikációs 

készségeiket fejlesztve. 

A foglalkozás alapvetően bármely idegen nyelvi tanórán felhasználható, a 

segédanyagok angolul, németül és hollandul állnak rendelkezésre.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő; laptop/számítógép; tabletek; Borítékok 
eszközökkel (tartalma a tervezetben); M1: Képanyag; M2: 
Animáció; Szókártyák; Színes ceruza; Filctoll; M3: Quiver-
sablon; Quiver applikáció 
 

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



 MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ 

 

 

 

 

 

  

3’ 
A munka 

előkészítése 

Mielőtt elkezdenénk a munkát, ellenőrizzük, hogy minden szükséges 

eszköz a rendelkezésünkre áll-e, illetve, hogy minden csoportasztalra 

került-e belőlük. A tanulói tabletekre előzetesen töltsük le a Quiver 

alkalmazást!   

Ismertessük a tanulókkal a mai alkalmunk célját és annak megvalósítási 

módját!  

Kivetítő, 

laptop, 

borítékok 

csoportonként 

 

 

A borítékok 

tartalma: 

nyomtatott képek, 

új szavak,  

Quiver-sablonok 

(tanulónként 1 db), 

Blu Tack 

4’ 
Ráhangolás, 

ismétlés 

Szervezzük 4 fős csoportokra a gyerekeket az előre elrendezett 

csoportasztalokhoz, majd minden csoportnak osszuk ki a történet képeit! 

A gyerekek feladata, hogy eddigi ismereteik alapján a képeket az 

eseményeknek megfelelő sorrendbe rakják, és Blu Tack-kel ragasszák 

maguk elé a padra.  

Blu tack 

M1: Képanyag 

(nyomtatva) 

 

5' 
Szókincs-
bővítés  

A tanulók vegyék elő a tabletjeiket/mobiltelefonjaikat, majd nyissák meg 

a Quizlet elnevezésű applikációt. (Az applikációban előzetesen elkészített 

kártyákon a tanulók a történet szókincsével ismerkednek meg.) 

A szavakról nem készült melléklet, a felhasználó a saját csoportja 

nyelvének/nyelvi szintjének megfelelően készítse elő. 

Tablet/mobiltelefon 

 

A Quizletre 
szükséges előre 

regisztrálni a 
gyerekeket és 

közös csoportot 
létrehozni. 

Quizlet 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pT1T6BbZLCX9nrD7oV8y1xUo2npQFB2z
https://quizlet.com/


 MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ 

 

 

 

 

 

 

 

6’ 
Történet fel-
elevenítése  

Nézzük meg közösen A húsvéti csoda c. videót idegen nyelven, 

felirattal!  

Kivetítő, 
laptop 

M2: 
Történetek a Bibliából - 

A húsvéti csoda c. 
animáció  

angol nyelven; 
német nyelven; 
holland nyelven 

További kapcsolódó 

anyagok ezen a 

linken érhetők el.  

7’ 
Ráhangolás - 

ellenőrzés  

a.) Ellenőrizzük a ráhangoló feladatban kirakott képek sorrendjét! Az 

ellenőrzés során kivetítjük a képeket a táblára a megfelelő sorrendben 

úgy, hogy mindegyik képhez társítjuk a már korában megismert új szót. 

Ezeket a szavakat/kifejezéseket közösen ismételjük el hangosan, azok 

jelentésével együtt.  

b.) Ismétlésképpen a csapatok önállóan is megcsinálják a feladatot. Az 

előre nyomtatott szavakat vegyék elő a borítékból, majd mindegyiket 

társítsák a megfelelő nyomtatott képhez. Ellenőrzéskor a képek 

sorrendjében forgószerűen minden csapat egy-egy képet mutat be úgy, 

hogy a képnek új szavakat tartalmazó címet adnak.  

Kivetítő, 

laptop, 

Szókártyák 

A szavakról nem 
készült melléklet, a 
felhasználó a saját 

csoportja 
nyelvének/nyelvi 

szintjének 
megfelelően 
készítse elő. 

https://reftantar.hu/2019/11/13/tortenetek-a-bibliabol/#kilencedik
https://reftantar.hu/2019/11/13/tortenetek-a-bibliabol/#kilencedik
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10’ 
3D-s képek 
készítése  

Az asztalra előre elkészített mappából minden tanuló vegyen ki egy 

sablont, majd készítse el a történet egy mozzanatának rajzát.  

Színes ceruza, 

filctoll 

M3: Quiver-sablon 

(tanulónként 1 db) 

 

 

5’ 
3D-s képek 

életre 
keltése 

A gyermekek a teremben körbejárva nézzék meg egymás munkáját, a 

tabletekre letöltött Quiver applikációval.   

Tablet, 
Quiver applikáció 

 

Ha nincs az 
osztálylétszámnak 
megfelelő számú 

tablet, akkor 
csoportonként 
járjanak körbe. 

5’ Összefoglalás  

Az életre keltés után az óra lezárásaként térjünk vissza az ismétlésre, s 

kérjük meg a tanulókat, hogy adjanak címet a rajzuknak úgy, hogy az 

tartalmazza az egyik újonnan tanult idegen szót!    

  

 


