
Húsvéti ötlettár a 
The Miracle of Easter 

történet alapján angolórákhoz, szakkörökhöz az 1–6. évfolyamon 

Fejlesztő neve: Nagy Lajos 

Melyik történethez készült a feldolgozás? 

Jézus Krisztus születése.  

Forrás: https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#kilencedik 

Milyen típusú az óra (tantárgyi vagy komplex)? 

Angol nyelv tantárgyi óra vagy szakkör 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

1–6. évfolyam, az adott ötletnél feltüntetésre kerül a speciális ajánlás egyrészt az MRE hittan kerettanterv évfolyamra lebontott követelményi alapján; 

másrészt az évfolyam száma fölfelé módosulhat attól függően, hogy ki melyik évfolyamon kezd(ett) angol nyelvet tanulni, és milyen nyelvi szintet, 

szókincset sajátít el. 

Bármelyik évfolyamon alkalmazzuk is a feladatokat, előzetesen győződjünk meg arról, hogy a feldolgozás szempontjából szükséges 5–15 szót, kifejezést, 

1-2 mondattípust ismerik-e a tanulók. A megtekintett, elolvasott történetből emeljük ki ezeket, és tisztázzuk a jelentésüket, gyakoroljuk a kiejtésüket. 

Melyek a Kerettantervnek az idegen nyelv 4. évfolyamra megfogalmazott azon sajátosságai, amelyek meghatározzák a jelen bibliai témakör 

feldolgozásának idegen nyelvi fókuszait is? 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában ebben a szakaszban a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. Az 

önálló szövegalkotás (vélemény kifejtése) nem elvárható a tanulóktól. 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

 

Hallott szöveg értése esetén a fejlesztési cél, hogy a tanuló 

• megértse az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket; 

• felismerje rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes legyen ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

 

A fejlesztés tartalma többek között: 

A 9–11 éves életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz (Húsvét, Jézus kereszthalála) kapcsolódó rövid, egyszerű, autentikus szövegek bemutatásának 

aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok 

segítségével.  

 

Szóbeli interakció esetén a fejlesztési cél, hogy a tanuló képes legyen: 

• beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezni, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva; 

• a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni; 

• minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról; 

https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#kilencedik


• részt venni rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

 

A fejlesztés tartalma többek között: 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű 

nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 

reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Összefüggő beszéd esetén a fejlesztési cél, hogy a tanuló képes legyen: 

elmondani rövid, egyszerű szövegeket; 

társaival közösen előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel; 

számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően beszélni nonverbális elemekkel 

támogatva; 

bemutatni munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

 

A fejlesztés tartalma többek között: 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese (itt Bibliai történet) stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, 

másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása 

és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együtt mondása után közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos 

gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

MRE hit- és erkölcstan órákhoz kapcsolódási lehetőség, mely az adott évfolyamon a tanuló felhasználható előismereteit is meghatározza a bibliai 

történet idegen nyelven történő feldolgozásához. 

Évfolyam                                            Téma címe az MRE hittan kerettantervben 

1. Angyalok hirdetik Jézus feltámadását 

2. Jézus útja a kereszttel 

Az emmausi tanítványok útja 

4.  Virágvasárnaptól nagypéntekig 

 



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

1.  25–30 

perc 
Jézus és az emberek érzései 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

A teljes történetet nézzük meg a tanulókkal. 

Próbáljuk meg az általuk ismert érzelemkifejezésekkel 

(várhatóan legalább a happy, sad, confused, nervous, 

surprised, like somebody, don’t like somebody 

kifejezéseket ismerik) azonosítani a történet egyes 

szereplőinek vagy szereplő-csoportjainak érzéseit az 

egyes időpontokban. 

 

2. Szavak, mondatok kiemelése 

 

Gyűjtsük ki a szövegből az érzelmekre vonatkozó 

kifejezéseket/mondatokat. Amennyiben a csoport jól 

érti a szöveget, akkor az ő segítségükkel, ha nem 

annyira megy, akkor mi adjuk meg a kifejezéseket 

kártyákon vagy kivetítve.  

People were happy 

Some people didn’t like him 
They were amazed 
Disciples were really scared 
Jewish priests were afraid  

They were worried  

The women were happy 

We are totally puzzled 
Majd kapcsoljuk a kifejezéseket képekhez a 

történetből, illetve a tanulók fogalmazzák át a 

mondatokat egye szám első személybe, miközben a 

kifejezett érzésnek megfelelő testtartást, arckifejezést 

vegyenek fel. 

Információk gyűjtése 

a szereplőkről. 

A szereplők egy-egy 

érzésének 

megfogalmazása 

angolul, valamint az 

érzésekhez, 

feladathoz 

kapcsolódó 

mozdulat, 

arckifejezés, 

testtartás mint 

megerősítő 

nonverbális elem 

alkalmazása. 

Továbbá annak 

tudatosítása, hogy 

egyes érzelmeknek 

mindig van kiváltó 

oka. De Isten mindig 

velünk van. 

A történet közös 

megtekintése 

(frontális). 

A szükséges 

szavak kiemelése, 

gyakorlása. 

Egyéni vagy 

kiscsoportos 

párosítás. 

 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet feliratos, 

szöveg nélküli vagy 

a hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata, vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szereplők képe, az 

érzelmek kifejezései, 

valamint a hozzájuk 

kapcsolódó kiváltó 

okok kártyákon. 

 

4. évfolyamtól 

használható az idegen 

nyelvből az érzéseket 

kifejező szavak tanulása 

után. 



 

 

3. Mi váltotta ki az érzelmeket? 

 

A tanulók egyénileg, párban vagy csoportokban az 

előzőleg kialakított kép-érzelem párokhoz kapcsolják 

hozzá az érzelmeket kiváltó okokat. 

People were happy because the Messiah arrived 

at Jerusalem. 

Some people didn’t like him because they didn’t 

want a new king. 
They were amazed because Jesus washed the 

disciples’ feet. 
Disciples were really scared because God’s son 

was innocent, but he still had to suffer. 

Jewish priests were afraid that the disciples want 

to steal Jesus’ body. 

They were worried because they didn’t know 

what happened. 
The women were happy because Jesus had a 

victory over death. 

We are totally puzzled because we didn’t know 

what to believe any more. 
 

  



 
   

People were happy Some people didn’t like 

him 
They were amazed Disciples were really 

scared 
 

because the Messiah 

arrived at Jerusalem. 
because they didn’t want 

a new king. 
because Jesus washed the 

disciples’ feet. 
because God’s son was 

innocent, but he still had 

to suffer. 

  
 

 

 

Jewish priests were 

afraid  

 

They were worried  
 

The women were happy 

 
We are totally puzzled 

 

that the disciples want 

to steal Jesus’ body. 

 

because they didn’t know 

what happened. 
because Jesus had a 

victory over death. 
because we didn’t know 

what to believe any more. 
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2.  15–20 

perc 
Készíts saját képregényt! 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük közösen a történetet, vagy csak a 

feldolgozni kívánt részét. Most lehetőleg ne az 

animált, hanem a statikus képekkel rendelkező 

változatot használjuk, de felirattal és hanggal. Ha 

távoktatásban dolgozunk, megkérjük a tanulókat, 

nézzék meg a kijelölt részt. 

 

2. Hiányzó elemek a képi megjelenítésből 

 

Megkérdezzük a tanulókat, tudnának-e említeni olyan 

kisebb részeket, amelyek nem jelentek meg a képeken, 

de a történetben szerepeltek. Azt is figyeljék, ezekhez 

milyen mondatokat tudunk az egyes szereplőknél 

hozzárendelni (esetleg átalakítva az eredeti 

mondatokat).  

 

3. Képregény készítése 

 

Találjunk ki/gyűjtsünk/adjunk a tanulóknak olyan 

„akciót helyettesítő” mondatokat, melyek a képregény 

sajátosságaiból adódóan segítik a mozgalmassá tételt. 

Majd válasszuk ki azokat a részleteket, melyeket egy, 

a tanulók által készített, 1–6 lapos kis képregénnyel ki 

tudnának egészíteni. 

A megadott honlapon az ott felkínált képi 

lehetőségeket kihasználva, azokat szövegekkel 

kiegészítve „gyártsák le” a képregényt. 

A történet 

megértésének, a 

kommunikációs 

helyzetek adekvát 

megoldásának 

gyakorlása. Szókincs 

bővítése. 

A történet 

üzenetének 

megértése, a 

szereplők fontos 

cselekedeteinek 

beillesztése a 

megfelelő helyre. 

A történet 

elejének közös 

megtekintése 

(frontális vagy 

elektronikusan 

kiadott link 

segítségével). 

A szükséges 

szavak kiemelése, 

gyakorlása. 

Kollaboratív 

eszközök 

használata az 

ötletgyűjtéshez 

(digitális 

üzenőfal, Google 

Osztályterem 

stb.). 

Egyéni kreatív 

feladatmegoldás. 

 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor, 

vagy digitális 

osztályterem. 

A történet feliratos, 

hanganyagos, de nem 

animált változata. 

A közös 

gyűjtőmunkához 

virtuális felület. 

Osztályteremben 

akár egyszerű tábla. 

 

A képregény online 

készítéséhez a link: 

 

http://www.readwrit
ethink.org/files/reso
urces/interactives/co
mic/ 

3. évfolyamtól ajánljuk, 

természetesen a megfelelő 

nyelvi szinten. 

 

A 

www.readwritethink.org 

oldal több más hasznos 

lehetőséget is nyújt. 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.readwritethink.org/


 

 

4. A feladat bemutatása  

 

A kész képregény kinyomtatható. Azonban a 

nyomtatásra kattintva a program pdf-fájlt generál, 

azaz nem szükséges nyomtatni, például e-mailben is 

küldhető. 

Ha a valódi osztályteremben vagyunk, egyik csoport a 

másiknak átadhatja, kiszínezhető stb. 

 

 

 

Példa egy rövidke képregényre:  
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3.  10–15 

perc 
Jézus cselekedetei 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük a történetet videón a 0:56 időponttól a 

2:14 időpontig hanggal és felirattal. 

 

2. Cselekedetek kifejezéseinek 

összepárosítása 

 

Az igékhez rendeljük a kifejezések többi részét. Majd 

csoportosíthatjuk úgy, hogy melyek voltak 

csodatételek, és melyek „normál” emberi 

cselekedetek. 

Variáció: 

Amennyiben nem áll rendelkezésre digitális eszköz, 

előre elkészített kártyákat is használhatunk. 

 

3. Cselekedetek bemutatása 

 

Az egyes cselekedeteket szétosztjuk a párok, kis 

csoportok között, és a hozzájuk rendelt szavak 

segítségével kell mondatot alkotni a tanulóknak. 

 

Variáció: 

A mondatokhoz jellemző mozdulatokat, élőképet is 

kapcsolhatnak. 

 

Vedd figyelembe (további variációk): 

Ahol csak jelen időt ismernek, ott a szereplő egyes 

szám első személyben mondja a mondatot. Ahol már 

A Jézus 

cselekedeteihez 

kapcsolódó szavak, 

kifejezések 

összegyűjtése. Ezzel 

alapot képezünk a 

feladat második 

részéhez, amikor a 

tanulók az imént 

felidézett szavakat 

felhasználva 

alkotnak egyszerű 

mondatokat, és 

játsszák el ezeket a 

cselekedeteket. 

Végül azokat is 

kiválogathatjuk, 

amelyeket mi is 

megtehetünk. 

Lehet frontális, 

amikor 

összegyűjtjük a 

tetteket. Lehet 

kiscsoportos, 

verseny a gyűjtés 

csoportok között, 

ha rendelkezésre 

áll kellő számú 

IKT-eszköz.  

Könnyíthetjük, ha 

eleve megadjuk 

az 

összepárosítandó 

kifejezések 

részeit. 

Lehet egyéni 

differenciálás, a 

feladat könnyebb 

és nehezebb 

változata futhat 

párhuzamosan. 

Elkészített 

szókártyák, egyik 

részükön az igék, 

másikon a 

kifejezések többi 

része. Ugyanez a 

LearningApps-

feladatkészítőben 

elkészíthető, 

kivetíthető, 

különböző nehézségű 

szókészletekkel 

feltölthető. 

 

Példa (saját 

tankockák közé 

mentve könnyen 

módosítható): 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=pvzvkx

7w320  

A feladat alkalmas 

egyénitől kiscsoporton át 

akár egész osztály 

frontális munkájához is. 

4. évfolyamtól ajánljuk, 

amikorra a hit- és 

erkölcstan órákon a teljes 

történetet megismerték a 

tanulók. 

Angol nyelvből vegyük 

figyelembe az igeidők, 

illetve az igék egyes szám 

harmadik személyű 

végződésének ismeretét. 

Pl.:  

I teach people about God. 

He taught people about 

God. 

He teaches people about 

God. 

He is teaching people 

about God. 

I am teaching people 

about God. 

I will teach people about 

God. 

https://learningapps.org/display?v=pvzvkx7w320
https://learningapps.org/display?v=pvzvkx7w320
https://learningapps.org/display?v=pvzvkx7w320


a múlt időt is ismerik, ott a páros vagy a csoport 

másik tagja múlt időben is mondhatja a mondatot.  

 

Még egy gyakorlási lehetőség: 

A szereplő egyes szám első személyben, míg a 

kommentátor már egyszerű vagy folyamatos jelen idő 

egyes szám harmadik személyben mondhatja a 

mondatot. 

 

Szókártyák 

 

free people from their sins 

 

 do everything for 

disciples 

teach about God 
 

 thank God 

 

heal ill people 
 

 bless the bread and the 

wine 

raise people from the dead 
 

 give his life for people 

 

wash the disciples’ feet 

 

 know what was going to 

happen 
 

Miracles:  

free people from their sins 

heal ill people 

raise people from the dead 

know what was going to happen 
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4.  5–10 perc Legyen Ön is Milliomos! - játék 
 

LearningApps-feladatot készítünk 6–12, egyre 

nehezedő kérdéssel, mindegyikhez 4 válasszal, 

melyek közül egy helyes. 

 

Szempontok a feladatsor kialakításához: 

1. A kérdések között a tanulók nyelvtudásához 

igazodva lehet olyan, amely a történet főbb 

szereplőihez vagy a történet üzenetéhez 

kötődve megválaszolható.  

2. A nehezebb kérdések közé elrejthetünk olyat 

is, amely nyelvtani hibát, nem megfelelő 

alanyt tartalmaz, és ezért nem helyes. 

 

Vedd figyelembe: 

Ha a történetet jól ismerik, óra eleji bemelegítő, 

ráhangoló feladatnak is alkalmas, de óra végi 

visszacsatolásnak is kiváló. 

 

A történet 

megértésének 

visszacsatolása több 

szempontú 

kérdéseken keresztül. 

Motiváció növelése a 

feladattípuson 

keresztül.  

Frontális 

csoportos vagy 

egyéni. 

Egyéni vagy 

csoportok közötti 

versenyre is 

alkalmas. 

 

Kellő számú 

számítógép a 

csoportokhoz vagy 

egyéni 

feladatvégzéshez/lapt

op, projektor. 

Egy lehetséges játék: 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=poma1

o3i520  

A kérdések csak írásban 

jeleníthetők meg 

(hanganyaggal nem 

támogatottak), így 3. 

évfolyamtól ajánljuk. 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=poma1o3i520
https://learningapps.org/display?v=poma1o3i520
https://learningapps.org/display?v=poma1o3i520
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5.  10–5 perc Ki mondta? 
 

1. Előkészítés 

 

Az egész történet megtekintése előtt válasszunk ki 

néhány (a történet szempontjából fontos, esetleg a 

szövegben nem is szó szerint elhangzó) mondatot, 

melyet egyes szereplők mondanak, mondhattak. 

Értelmezzük közösen a mondatokat. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a történet 

megtekintése, meghallgatása alatt próbálják kitalálni, 

ki mondhatta a mondatokat. 

Pl.:  

Egyszerűbbek (mert egyszerű a megfogalmazás): 

’I go to Jerusalem on a donkey.’ (Jesus) 

’Don’t wash my feet, you are the Master.’ (a disciple) 

 

Egyszerűbbek (mert szinte szó szerint a szövegben 

vannak): 

‘Are you Jesus, the Son of God?’ (the chief priest) 

’ The grave is empty, Jesus resurrected.’ (two 

women, or the angel) 

 

Nehezebbek (mert a szövegtől eltérő, nehezebb 

mondatok): 

’I give you the bread and wine. It reminds you that I 

give my life for people’ (Jesus) 

’Can I put Jesus body into my tomb?’ (one fo His 

disciples) 

 

2. Megismerkedés a történettel 

 

A tanulók 

beleélhessék 

magukat egyes 

szereplők helyzetébe. 

Abba, hogy örömhírt 

közölhetnek, abba, 

hogy nehéz 

helyzeteket is át kell 

élni, stb. 

Frontális, majd 

pár- vagy 

csoportmunka. 

Módot ad a 

differenciálásra is, 

ha vannak 

olyanok, aki 

könnyebben 

veszik a szóbeli 

közlést, és 

vannak, akik 

nehezebben. 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

A szereplők nevét 

tartalmazó kártyák 

vagy a szereplők 

képe. A kiválasztott, 

azonosítandó 

mondatok 

szókártyákon vagy 

kivetítve. 

 

3–6. évfolyamra ajánljuk. 

A mondatok nehézségét a 

tanulók tudásszintjéhez 

lehet igazítani. 



Közösen megnézzük a történet feliratos és hangzó 

változatát. Közben a tanulók figyelik, hogy a 

megbeszélt mondatok kihez köthetők. 

 

3. Mondatok párosítása a szereplőkkel 

 

A tanulók segítségével párosítsuk a szereplőket és a 

mondatokat. 

 

Variáció: 

Az angol nyelvet jobban bíró csoportokban az is 

feladat lehet, hogy kinek (kiknek) mondja a szereplő a 

mondatokat. 

 

4. Dramatikus játék 

 

Osszuk ki a szerepeket, és hangozzanak el (átéléssel, 

a szereplő helyzetébe beleélve magukat) a mondatok a 

tanulók között. 
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6.  5 perc Dobble 
 

A kívánt szókincsből 13 db, képpel megjeleníthető 

elemet kiválasztunk, és játékkártyákat készítünk 

belőlük. (Például: szereplők, tárgyak és állatok, 

érzések, igék stb.) 

 

Vedd figyelembe: 

 

A képek száma a következőképpen alakulhat a 

matematikai algoritmus miatt: 

 
 

Az elkészített kártyákkal feleleveníthetjük vagy 

gyorsan gyakorolhatjuk a későbbi feladatokhoz 

használni kívánt szavakat. 

 

Ajánlott kifejezések a melléklethez: Jesus, disciples, 

women, (Jewish/chief) priest, leg, tomb, bread, wine, 

soldier, Judas, cross, donkey, way 

A használt 

kifejezések, szavak 

elmélyítése, 

felelevenítése játékos 

formában. A játék 

energetizál is. 

3–5 fős 

csoportban 

játszható. Első 

alkalommal 

frontálisan 

ismertessük a 

szabályt, ami a 

következő: 

Minden játékos 

kap egy kártyát, 

azt maga elé teszi 

láthatóan. A többi 

kártyát az asztal 

közepére 

helyezzük egy 

pakliban, képes 

oldalukkal fölfelé. 

Bármely két 

kártyán van egy 

azonos kép. Aki 

felismeri, melyik 

kép azonos az ő 

kártyáján lévővel, 

hangosan 

kimondja, akkor 

elveheti a pakliból 

a felső kártyát. Az 

nyer, akinek a 

legtöbb kártyája 

gyűlik ki. 

A 

https://micetf.fr/sym

bole-commun/ 

oldalon online 

elkészíthető, majd 

letöltve 

kinyomtatható 

kártyák. 

A kártyás feladat 

előtt egyszerű 

párosító játékot is 

lehet játszani, akár 

digitálisan is a 

LearningApps 

felületen. 

https://learningapps.o

rg/display?v=pom7g

bsr520 

 

A DOBBLE kártyák 

pdf-mellékletben! 

1–2. évfolyamon az 

egyszerűbb (csak egy-egy 

szó kimondását igénylő) 

információt tartalmazó, 

3–4. évfolyamon akár a 

szókapcsolatokat is 

előhívó változatot 

ajánljuk. 

  

https://micetf.fr/symbole-commun/
https://micetf.fr/symbole-commun/
https://learningapps.org/display?v=pom7gbsr520
https://learningapps.org/display?v=pom7gbsr520
https://learningapps.org/display?v=pom7gbsr520
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7.  15–20 

perc 
Jézus útja Virágvasárnaptól a 

feltámadásig – a történet eseményei 

képes dominóval 
 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet videóváltozatát. 

 

2. Játék a dominókkal 1. Kép-szöveg párosító 

 

A csoportonként kiosztott dominókat kell összerakni 

úgy, hogy a mondatok illeszkedjenek a történet 

képeihez. Ellenőrizzük a helyes megoldást! 

 

Vedd figyelembe: 

Az sem baj, ha nem minden szót értenek a gyerekek 

egy-egy mondatból. A sok elhelyezett információ 

(szerelők, helyszín) segítenek a párosításban. 

Figyeljünk oda, hogy minden csapattagnak kelljen 

legalább egy dominót elhelyezni. 

 

3. Játék a dominókkal 2. Időrendi sorrend 

 

A csoportok állítsák helyes időrendi sorrendbe az 

eseményeket. (Ehhez a Tarsia Formulator elmentett 

fájljának Table-változatát kinyomtatva sorba rakható 

kártyákat is adhatunk a kezükbe.)  

Variáció: 

Ha van időnk, el is játszhatják a dominókon leírt 

cselekményeket. 

Szövegértés 

fejlesztése. Annak 

tudatosítása, hogy a 

felismert 

információkra építve 

igyekezzenek minél 

többet megérteni egy 

szövegből. 

Sikerélményt 

nyújtani nekik, 

miközben arra 

figyelünk, hogy 

minden tanuló el 

tudja helyezni a 

dominóját. 

Frontális, majd 

csoportos (4 fős 

csoportokban). 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

 

Formulator Tarsia 

3.9. verziójú 

program, ingyenesen 

letölthető a 

http://www.mmlsoft.

com/index.php/produ

cts/tarsia helyről, 

ezzel készített 

dominó 

kártyakészletek. 

A legegyszerűbb 8 elemű 

dominósor már 2. 

osztályban alkalmazható. 

Ha még kisebb elemekre 

bontjuk a történetet (pl. 

egy elem a tanítványok 

útja, és már egy másik 

elem, hogy Jézus 

csatlakozik hozzájuk.), 

akkor a 3–6. 

évfolyamosok számára is 

kihívást jelentő feladatot 

készíthetünk. 

A dominók szövegei 

többféle igeidőben 

készülhetnek a csoport 

igényeinek és a 

nyelvtanítási céloknak 

megfelelően. 

http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia
http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia
http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia
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8.  15–20 

perc 
Tudósítónk jelenti 

 

1. A feladat ismertetése 

 

Megkérjük a tanulókat, hogy képzeljék el, ők a Római 

Birodalom (vagy Júdea stb.) TV-csatornájának 

tudósítói, illetve a történet szereplői. 

 

2. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük a történetet (vagy annak egy részét) 

közösen. 

 

3. Interjú készítése 

 

Először a tanár a tudósító, aki kérdéseket tesz fel a 

szereplőknek, a tanulók pedig kiosztott szerepkártyák 

(1–3. osztályban képek, 4–6. osztályban lehetnek írott 

kártyák) alapján a szerepüknek megfelelően 

válaszolnak. 

Pl.: What’s your name? What’s this? Where are you? 

Where are you from? Where did you go? (Where do 

you go?/Where are you going?) Where was the cross? 

What is ont he plate?What is int he glass? What colour 

is your hair? Who is she/he? How are you? Who came 

(comes/ is coming) to you?stb. 

Később a játék folyamán (vagy angolul jobban tudó 

csoportokban már az első szereposztásnál is) lehet a 

riporter is tanuló.  

 

Vedd figyelembe: 

Több szereplő 

helyzetébe is bele 

tudják élni magukat a 

tanulók. Gyakorolják 

a kommunikáció, az 

információkérés és -

adás funkcióját. 

Frontális, majd 

páros, 

kiscsoportos. 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szerepkártyákra 

példa: 

 

Cleopas, a disciple of 

Jesus 

 

Vagy: 

Cleopas 

mother of Jesus 

from Nazareth, 

Galilee, 

lovesGod and 

Joseph, 

go to Bethlehem with 

Joseph, 

have a baby 

 

 

Csak olyan kérdéseket 

tegyünk fel, amelyeket 

már tanultak a gyerekek. 

 

Minden évfolyamon 

alkalmazható, de nagyobb 

szókinccsel és 

változatosabb 

mondatszerkezetekkel 

eredményesebb. 



Az interjúzásban a történet képei is segíthetnek, akár a 

képről is kérdezhetünk. 

A legelemibb kérdések is gyakorlást jelentenek idegen 

nyelven való megszólalás tekintetében. 

 

Variáció 

1. Úgy is haladhatunk, hogy csak egy jelenetet 

nézünk meg a történetből, és rögtön utána 

annak szereplőihez intézünk 

interjúkérdéseket. 

2. Negyedik évfolyamtól akár háromféle 

feladatot is adhatunk. Legyen egy szereplő, 

legyen egy kérdező (ők egyes szám első és 

második személyben beszélgetnek), majd 

legyen egy tudósító, aki végighallgatja a 

párbeszédet, utána a szereplő válaszait 

tudósítja a közönségnek egyes szám 

harmadik személyben. 
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9.  10–15 

perc 
Ki cselekedte? 

 

Vedd figyelembe: 

A történet szereplői, egyes tárgyak, egyes helyszínek 

is különböző jelzőket kaptak. A nyelvtanulás során is 

fontos, hogyan tudjuk tőmondatainkat bővíteni, illetve 

a történet feldolgozása során is többletinformációkat 

adnak a melléknevek, tulajdonságok. 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet feliratos és hangzó 

változatát. 

 

2. Párosítás 1. Tulajdonságok 

 

A szövegből kigyűjtött tulajdonságokat és főneveket 

kell párosítani a tanulóknak. 

Digitálisan vagy kivágott szókártyák/dominó 

segítségével végezhetjük a feladatot. 

 

3. Párosítás 2. Szókapcsolatok 

 

Arra kérjük a tanulókat, hogy a helyes 

szókapcsolatokat rendeljék egy-egy szereplőhöz, és 

alkossanak vele mondatot. Adják elő szóban is. 

 

Vedd figyelembe: 

Minden korosztálynak a neki megfelelő 

történet(részt), illetve szókincset válasszuk. 

A történet 

szereplőinek 

jellemzése egy-egy 

tulajdonság 

segítségével. 

Lehet frontális, 

csoportmunka, 

differenciált 

egyéni vagy páros 

feladat is. 

Páros feladatnál a 

pár egyik tagja a 

tulajdonság-, a 

másik tagja a 

főnévkártyákat 

kapja, felváltva 

mondják a 

szavakat, a társuk 

megpróbálja a 

párját hozzátenni.  

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Majd LearninAapps 

feladat: 

https://learningapps.o

rg/display?v=p5t1oin

xk20 vagy kivágott 

kártyák. 

 

Szókapcsolatok: 

disciples of Jesus 

prophet from 

Nazareth 

sang psalms 

garden called 

Gethsemane 

ran away 

hard times 

died for people 

victory over death 

 

 

 

 

A tankockában a kiejtett 

változatot is alkalmazva 

már első osztálytól 

használható az általuk 

ismert szavakkal. 

A kártyák jobb felső 

sarkában lévő kis i ikonra 

húzva az egeret, az 

alkalmazás kiejti a 

szavakat. 

 

Ha mi megoldjuk a 

LearningApps-feladatot, 

és printscreen paranccsal 

kinyomtatjuk, akkor kész 

kártyákat kapunk. 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p5t1oinxk20
https://learningapps.org/display?v=p5t1oinxk20
https://learningapps.org/display?v=p5t1oinxk20
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10.  15 perc Egy szereplő, többféle elnevezés 

 
1. Megismerkedés a történettel 

 

A teljes videót megnézve hanggal és felirattal a 

tanulók két kártya (Jézus és a tanítványok) közül 

mindig azt emelik fel, akikre vonatkozó elnevezést 

hallanak. 

 

2. Elnevezések párosítása 

 

A gyerekek 3-4 fős csoportonként megkapják a két 

kategóriát jelképező képek mellé a szövegből a 

Jézusra, illetve a tanítványokra utaló kifejezéseket. 

Ezeket két csoportba rendezik. 

Nagyobbaknál már azt is kérhetjük, hogy maguk a 

tanulók készítsék el az elnevezéseket tartalmazó 

kártyákat. 

 

Természetesen a LearningApps-feladatnál a feliratok 

készen vannak. 

Szókincs fejlesztése 

rokonértelmű szavak 

témakörben, 

gyakorlás. 

Szövegértés 

fejlesztése: egy 

szereplőt 

többféleképpen is 

nevezhetnek egy 

szövegen belül. 

Lehet egyéni, 

kiscsoportos vagy 

frontális is a 

rendelkezésre álló 

eszközöktől vagy 

a csoport 

felkészültségétől 

függően. 

LearningApps-

feladat: 

https://learningapps.o

rg/display?v=p1t58o

8w220 esetén 

számítógép (kivetítő 

és aktív tábla, ha 

van), internet, 

hangszóró. 

Kivágott kártyák és 

színes szókártyák.  

 

Szókártyák: 

 

disciples: Cleopas, 

Judas, two men  

Jesus: Messiah, 

prophet from 

Nazareth, Saviour, 

son of God, 

stranger 
 

1.évfolyamtól 

megvalósítható az első 

rész (kártyák felemelése). 

3. évfolyamtól az írott 

kifejezések 

csoportosítása. 

5. évfolyamtól az is, hogy 

a tanulók írják meg a 

kártyákat. 

 

https://learningapps.org/display?v=p1t58o8w220
https://learningapps.org/display?v=p1t58o8w220
https://learningapps.org/display?v=p1t58o8w220
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11.  5–15 perc Hol volt, hol nem volt? 

 
1. Megismerkedés a történettel 

 

A történet hangzóanyagos, képes változatát 

megtekintjük a tanulókkal. Az egyes diákon a 

helyszíneket, egyes szereplők mozgását 

hangsúlyozzuk. 

 

2. Feladat elvégzése 

 

3-4 fős csoportokban vagy egyénileg is megoldhatják 

a tanulók a tankockafeladatot. 

 

3. A feladat felhasználása további 

gyakorláshoz 

 

A kivetített helyes megoldást (vagy jobb csoportban 

az újraindított üres háttérképet) felhasználva kérjük 

meg a csoportok tagjait, hogy mindenki mondjon egy 

mondatot valamelyik utazásról. 

 

Vedd figyelembe: 

A tanulók különböző életkorban különböző igeidőben 

tudnak mondatokat mondani. 

 

A történetmesélés 

alapjainak lerakása 

idegen nyelvből. 

A nehéz utak, 

megpróbáltatások 

vállalása a szereplők 

részéről. Ezek oka, 

Isten gondoskodása. 

Frontális, majd 

egyéni vagy 

kiscsoportos. 

A végén lehet 

akár egyéni 

differenciálás is. 

LearningApps-

feladat 

https://learningapps.o

rg/display?v=pvx9ki

1on20  

3–6. osztályban ajánljuk. 

 

A tankocka képei 

kinyomtathatók, ha 

kártyákkal szeretnénk a 

feladatot megoldani. 

  

https://learningapps.org/display?v=pvx9ki1on20
https://learningapps.org/display?v=pvx9ki1on20
https://learningapps.org/display?v=pvx9ki1on20
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12.  10–20 

perc 
Hanganyag felismerése 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Szükség esetén elevenítsük fel a történetet képekkel, 

hanganyaggal, felirattal lejátszva. 

 

Variáció: 

Ha jól ismerik a tanulók, illetve nemrég alaposan 

megismertük angolul is a történetet, akkor ez a 

hanganyagfelismerő feladat lehet maga a bemelegítés 

is. 

 

2. Csoportalakítás 

Alakítsunk 3–5 fős csoportokat. Minden csoportnak 

adjunk a helyszíneket és a szereplőket (képpel és/vagy 

felirattal) megjelenítő „szavazólapokat”. 

 

3. Szavazás  

Játsszuk le a történetnek csak a hanganyagát diánként. 

Minden dia szövegének elhangzása után kérjük meg a 

csoportokat, hogy az abban szereplők és a jelenet 

helyszínének kártyáját emeljék a magasba. Hogy 

minél többen részt vehessenek a feladatban, kérjük, 

hogy minden csapattag emeljen egy-egy kártyát! 

 

Variáció: 

A feladat könnyíthető, ha a szöveget is kivetítjük 

egyidejűleg, de a képeket ekkor se mutassuk! 

A feladat nehezíthető, ha nem időrendben, hanem 

keverve játsszuk le a hanganyagot. 

Elsősorban hallott 

szöveg értésének 

fejlesztése. 

Másrészt a történet 

felépítésében való 

elmélyülést 

szolgálhatja. 

Csoportmunka, 

majd frontális 

„szavazás” 

kártyákkal. 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szavazólapok: 

magukat a 

szereplőket ábrázoló 

képkártyák. 

 

A nevek és történések 

alapján akár első és 

második osztályban is 

eredményes lehet a 

főszereplők és főbb 

helyszínek felismerése. 

Kisebb részletek, 

helyszínek, 

mellékszereplők 

felismerését inkább 4–6. 

osztályban várhatjuk el. 
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13. 10–25 

perc 
Taboo 

 

1. Megismerkedés a történettel 

Szükség esetén elevenítsük fel a történetet képekkel, 

hanganyaggal, felirattal lejátszva. 

 

2. Taboo játék 

A hagyományos Taboo játékot játsszuk. Azaz a kártya 

első szavát (a példákban a vastagon szedettet) kell úgy 

megmagyarázni a páros másik tagjának (vagy a 

többieknek), hogy a felsorolt szavakat nem szabad 

felhasználni. Alsó tagozatban játszhatjuk úgy is, hogy 

csoportok magyaráznak csoportoknak. 

 

Vedd figyelembe:  

A csoport szókincsét ismerve szabadon alakítható a 

kártyák szókészlete. Ha nyilvánvalóan jól 

használható szavakat hagyunk ki a tiltott szavak 

közül, akkor könnyíthetjük a játékot. 

Koncentráció, 

szókincs és 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

Annak tudatosítása a 

történet feldolgozása 

szempontjából, hogy 

egy dolgot 

többféleképp is meg 

lehet közelíteni és 

szemléltetni, 

megérteni. 

Páros vagy 

csoportok egymás 

közötti 

tevékenysége. 

Taboo kártyák 

Példa: 

https://en.islcollectiv

e.com/preview/2012

04/b1/18-taboo-

cards-on-jobs-2-

pages-flashcards-fun-

activities-games-

games-icebreakers-

_22447_1.jpg 

Inkább 3–6. évfolyamra 

ajánljuk. 
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14.  5–15 perc Mi az igazság? 
 

1. Csoportalakítás 

 

A tanulókat párokba, vagy 3-4 fős, angoltudás szerint 

heterogén csoportokba osztjuk. 

 

2. Megismerkedés a történettel 

 

Nézzük meg közösen a történet egy részletét vagy az 

egészet (nagyobbakkal). 

 

Kérjük meg a párokat vagy a csoportokat, hogy 

írjanak (1–2. osztályban szóban találjanak ki) a 

megtekintett történet(résszel) kapcsolatban 5 állítást. 

Legyen köztük igaz és hamis is. 

 

Variáció: 

A csoport nyelvtudásszintjétől függően kérjük, hogy 

legyen ne csak állító, hanem tagadó mondat is. 

 

3. Játék az állításokkal 

 

A párok vagy csoportok mondják el az állításaikat a 

többi csoportnak, akik eldöntik, hogy szerintük 

igazak-e. A legjobb megoldást adó csoportokat 

(párokat) jutalmazzuk. 

 

Vedd figyelembe: 

Kicsiknél lehet a képről, és nem a történetről kérni az 

állításokat. 

A szöveg 

megértésének 

ellenőrzése. 

Mondatalkotási 

készség fejlesztése. 

Hallott szöveg 

értésének fejlesztése. 

Frontális, majd 

csoportos munka 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

 

Már a legkisebbeknél is 

eredményesen 

alkalmazható, persze a 

nagyobbaknál a 

változatosabb 

mondatformálás 

érdekesebbé teszi a 

feladatot. 
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15.  15-20 

perc 
Puzzle kirakó a történetből 

 

Vedd figyelembe: 

A játék minden esetben motiváló, figyelemfókuszáló. 

Az 1. és 2. lépés felcserélhető, ha a játékkal kívánjuk 

a történetre fókuszálni a tanulók figyelmét. Ekkor 

kérhetjük, hogy figyeljenek oda a már kirakott kép 

részleteinek szövegben történő megjelenésére. 

 

1. A történet megismerése 

 

A teljes történetet vagy csak egy-egy képhez kötődő 

részét megismertetjük a tanulókkal. 

Előzetesen kérhetjük, hogy figyeljék meg a 

szereplőket, tárgyakat a képeken. 

 

2. Puzzle kirakása 

 

A képeket a beállított nehézségű részletekből kirakják 

a tanulók vagy kis csoportok (esetleg az aktív táblánál 

közösen). 

 

Cél, hogy a kép 

ugyanúgy részekből 

alakuljon egésszé, 

mint a történet. 

Minden elemének 

jelentősége van, 

ahogy Jézus 

cselekedeteinek, 

szavainak is. 

 

Frontális, egyéni 

vagy 

kiscsoportos.  

Differenciálásra 

és megfelelő 

sikerélményre ad 

módot a puzzle 

módosítási 

lehetősége. 

Aktív tábla, kivetítő, 

laptop vagy minden 

tanulónak 

(csoportnak) egy-egy 

számítógép. 

 

https://www.jigsawpl

anet.com/?rc=play&

pid=38ef0aa6bb34  

Minden évfolyamon 

ajánljuk. A puzzle 

nehézségét is be lehet 

állítani, és a kirakott 

képeket a csoport 

szintjének megfelelően 

lehet felhasználni. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38ef0aa6bb34
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38ef0aa6bb34
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38ef0aa6bb34

