
Karácsonyi ötlettár a 
God Sends a Saviour – The Birth of Jesus  

történet alapján angolórákhoz, szakkörökhöz 1–4. évfolyamon 

Fejlesztő neve: Nagy Lajos 

Melyik történethez készült a feldolgozás? 

Jézus Krisztus születése.  

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

Milyen  típusú az óra (tantárgyi vagy komplex)? 

Angol nyelv tantárgyi óra vagy szakkör 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

1–4. 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 az ötlettár Kerettantervben – az idegen nyelv 4. évfolyamra – megfogalmazott 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 gyerek: 

• 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 (Jézus születése) 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 gyerek: 

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

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

• minta alapján képes legyen rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról; 

• képes legyen részt venni rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

about:blank#hetedik


 

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 gyerek: 

• rövid, egyszerű szövegeket mondjon el; 

• társaival közösen, tanári segítséggel előadjon egyszerű szöveget, párbeszédet; 

• számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszéljen röviden, összefüggően, nonverbális 

elemekkel támogatva; 

• képes legyen munkáját bemutatni 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 együttmondása 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. Ünnepeljünk együtt! Angyal látogatása Máriánál. 

Ünnepeljünk együtt! Angyalok hirdetik Jézus születését. 

2. Ünnepeljünk együtt! Mária és József útja Betlehembe. 

Ünnepeljünk együtt! A napkeleti bölcsek útja. 

3. Ünnepeljünk együtt! Advent. Isten megígéri a Szabadítót. 

4.  Ünnepeljünk együtt! Advent. József adventje. 

Ünnepeljünk együtt! Menekülés Egyiptomba. 

 



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

1.  15–20 

perc 
Mária, József és az angyal 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

A történet 3–5. diáját (vagy a filmet) Mária és József 

házasságkötéséig nézzük meg a tanulókkal. 

Megpróbáljuk közösen azonosítani, hogy az egyes 

mondatok melyik szereplőhöz kötődnek, ki mondhatta 

őket.  

 

2. Szavak, mondatok kiemelése 

 

Szókártyákkal vagy táblára írva kiemeljük a Mary, 

girl, Gabriel, angel, Joseph, man, Nazareth, Galilee, 

God, son, surprised, happy, upset, get married 

szavakat, 

valamint a következő mondatokat: 

I’m (+ főnév vagy melléknév)…, I’m form ….., I 

love…., I have …, You are…,You have…. 

 

3. Csoportalakítás 

 

Háromfős csoportokat alkotunk, minden csoport kap 

három-három kártyát a három szereplő (Mária, József, 

Gábriel) képével.  

 

4. Bemutatkozás a kártyák segítségével 

 

A kiemelt szavak és mondatok segítségével 

bemutatkoznak egymásnak. 

Információk gyűjtése 

és adása egyes szám 

első személyben a 

szereplőkről. 

A szereplők egy-egy 

érzésének 

megfogalmazása 

angolul, valamint az 

érzésekhez, 

feladathoz 

kapcsolódó 

mozdulat, 

arckifejezés, 

testtartás mint 

megerősítő 

nonverbális elem 

alkalmazása. 

A történet 

elejének közös 

megtekintése 

(frontális). 

A szükséges 

szavak kiemelése, 

gyakorlása. 

Egyéni 

felkészülés, majd 

kiscsoportos 

előadás. 

 

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 

kártyákon. 

A kiselőadáshoz 

lerövidített szöveg. 

Az 1. évfolyamtól 

használható az Angyal 

látogatása Máriánál és 

Józsefnél részek hit- és 

erkölcstan órán történt 

feldolgozása, valamint 

idegen nyelvből a 

bemutatkozás tanulása 

után. 



Pl.: Hello, I’m Mary. I’m a girl. I’m from Nazareth, 

Galilee. I’m surprised. I love God. I love Joseph. 

vagy: I’m Joseph. I’m a man. I’m from Nazareth, 

Galilee. I’m upset. I love God. I love Mary. 

vagy: I’m Gabriel. I’m an angel. I’m from God. I have 

a special message. Stb. 

 

5. Dramatikus előadás 

 

Végül a történet bizonyos mondatait a tanár egy sorba 

felfűzve felolvassa angolul, a háromfős csoportok 

tagjait pedig megkéri, hogy amikor az ő szerepükhöz 

ér, játsszák el a szerepüket egy-egy mozdulattal. (Pl. 

Gabriel áldást adó mozdulatot utánozzon, mikor Isten 

üzenetét mondja Máriának; Mária lepődjön meg; 

József legyen szomorú; Gábriel tegye József vállára a 

kezét, mikor Isten tanácsát mondja neki. Végül Mária 

és József fogják meg egymás kezét boldogan.) 

 

Variáció: 

A feladatnak ezt a részét úgy is megoldhatjuk, hogy a 

történet hanganyagának ezen részét játsszuk le. 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

2.  15–20 

perc 
Pásztorok, bölcsek, angyalok, Jézus 

családja 
 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük közösen a történet 6–12. diáját (vagy a 

filmet) a Mária és József útja Betlehembe résztől a 

bölcsek látogatásáig. Megpróbáljuk azonosítani, hogy 

az egyes mondatok melyik szereplőhöz kötődnek, ki 

mondhatta őket. 

 

2. Szavak, mondatok kiemelése 

 

Kiemeljük szókártyákkal vagy táblára írva a feladat 

szempontjából fontos szavakat és mondattípusokat. 

Shepeherds, spcial star, wise men, go, was born, 

angels, sheep, Bethlehem, Jerusalem, mother, father, 

newborn baby, Maria, Jesus, family stb. 

 

3. Csoportalakítás 

 

Háromfős csoportokat alkotunk, minden csoport kap 

egy-egy kártyát a négyféle szereplőcsoport képével. 

 

Variáció: 

Az sem baj, ha csak párok lesznek, de egyféle 

szereplőcsoport képe két kiscsoportnak is jut. 

 

4. Bemutatkozás kártyák segítségével 

 

Információk gyűjtése 

és adása többes szám 

első személyben a 

szereplőkről. 

A szereplők egy-egy 

érzésének 

megfogalmazása 

angolul, valamint az 

érzésekhez, 

feladathoz 

kapcsolódó 

mozdulat, 

arckifejezés, 

testtartás mint 

megerősítő 

nonverbális elem 

alkalmazása. 

A történet 

elejének közös 

megtekintése 

(frontális). 

A szükséges 

szavak kiemelése, 

gyakorlása. 

Egyéni 

felkészülés, majd 

kiscsoportos 

előadás. 

 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet feliratos 

szöveg nélküli vagy 

a hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata, vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szereplő csoportok 

képe kártyákon. 

A kiselőadáshoz 

lerövidített szöveg. 

3. évfolyamtól ajánljuk, 

amikorra a hit- és 

erkölcstan órákon a teljes 

történetet megismerték a 

tanulók. 

Angol nyelvből előfeltétel 

a többes számú névmások 

és hozzájuk kapcsolva a 

„be” ige „are” alakjának 

használata többes 

számban; illetve a 

főnevek többes számának 

ismerete. 



A kiemelt szavak és mondatok segítségével minden 

kiscsoport bemutatkozik egyszerű mondatok 

alkotásával. Pl.: Hello, we are shepherds. We live near 

Bethlehem. We saw a bright lightint he sky. We are 

surprised. Angels sang us. We go to Bethlehem to find 

the Saviour. We run to Bethelhem. We are happy. Stb. 

 

5. Dramatikus játék 

 

Végül a történet bizonyos mondatait a tanár egy sorba 

felfűzve felolvassa angolul, a háromfős csoportok 

tagjait pedig megkéri, hogy amikor az ő szerepükhöz 

ér, játsszák el a szerepüket néhány mozdulattal. 

 

Variáció: 

A feladatot úgy is megoldhatjuk, hogy a történet 

hanganyagának ezen részét játsszuk le. 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

3.  15–20 

perc 
Tulajdonságok, elnevezések 

szereplőhöz rendelése 
 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük a teljes történetet hanggal és felirattal. 

 

2. Tulajdonságok párosítása szereplőkhöz 

 

A szereplők képéhez rendeljük a képernyőn 

véletlenszerű sorrendben előbukkanó feliratokon 

olvasható tulajdonneveket, főneveket, 

tulajdonságokat.  

Variáció: 

Amennyiben nem áll rendelkezésre digitális eszköz, 

előre elkészített kártyákat is használhatunk. 

 

3. A szereplők jellemzése  

 

Az egyes szereplőket szétosztjuk a párok, kis 

csoportok között, és a tanulóknak a hozzájuk rendelt 

szavak segítségével kell jellemezniük a szereplőket. 

 

Variáció: 

A mondatokhoz jellemző mozdulatokat, élőképet is 

kapcsolhatnak. 

 

Vedd figyelembe: 

A történet 

szereplőihez 

kapcsolódó szavak, 

kifejezések 

összegyűjtése. Ezzel 

alapot képezünk a 

feladat második 

részéhez, amikor a 

tanulók az imént 

felidézett szavakat 

felhasználva 

alkotnak egyszerű 

mondatokat, és 

fogalmazzák meg 

véleményüket is 

egyszerű 

mondatokkal. 

Lehet frontális, 

amikor egy-egy 

tulajdonságról, 

kifejezésről akár 

az osztály szavaz. 

Lehet 

kiscsoportos, 

verseny a 

csoportok között, 

ha rendelkezésre 

áll kellő számú 

IKT-eszköz. 

Lehet egyéni 

differenciálás, a 

feladat könnyebb 

és nehezebb 

változata futhat 

párhuzamosan. 

Elkészített képek a 

szereplőkről és 

szókártyák. Ugyanez 

a LearningApps 

feladatkészítőjében 

elkészíthető, 

kivetíthető, 

különböző nehézségű 

szókészletekkel 

feltölthető. 

 

Példa (saját 

tankockák közé 

mentve könnyen 

módosítható): 

 

https://learningapps.o

rg/watch?v=pdgwvsx

st19 

A feladat alkalmas 

egyénitől kis csoporton át 

akár egész osztály 

frontális munkájához is. 

3. évfolyamtól ajánljuk, 

amikorra a hit- és 

erkölcstan órákon a teljes 

történetet megismerték a 

tanulók. 

Angol nyelvből előfeltétel 

lehet az egyes szám 

harmadik személyben 

használt „-s” igevégződés 

ismerete. 

 

about:blank
about:blank
about:blank


A szókártyák tetszőlegesen bővíthetők, vagy 

szűkíthetők a tanulók szókincséhez vagy az egyes 

szűkebb témák tárgyalásához igazítva. 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

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 

feladattípus 

segítségével.  

Frontális, 

csoportos vagy 

egyéni. 

Egyéni vagy 

csoportok közötti 

versenyre is 

alkalmas. 

 

Kellő számú 

számítógép a 

csoportokhoz vagy 

egyéni 

feladatvégzéshez. 

Vagy laptop, 

projektor. 

Egy lehetséges játék: 

https://learningapps.o

rg/watch?v=p08s1jx1

n19 

A kérdések csak írásban 

jeleníthetők meg 

(hanganyaggal nem 

támogatottak), így 3. 

évfolyamtól ajánljuk. 

 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank


Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

5.  10–15 

perc 
Ki mondta? 

 

1. Előkészítés 

 

Az egész történet vagy egy részének megtekintése 

előtt válasszunk ki néhány (a történet szempontjából 

fontos) mondatot, melyet egyes szereplők mondanak. 

Kérjük meg a gyerekeket, jegyezzék meg, ki 

mondhatta a mondatokat. 

Pl.:  

Shepherds 

‘Let’s go to Bethlehem and see what the angel was 

talking about,’ 

Mary 

‘Let God’s plan come true. I hope everything you 

said will come true,’ 

Gabriel 

‘You’ll have a baby boy, and you will name him Jesus. 

He will be God’s son and he will fulfil his promise.’ 

Joseph 

‘I listen to God and I got married with Mary.’ 

 

2. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet feliratos és hangzó 

változatát. 

 

3. Mondatpárosítás 

 

A tanulók segítségével párosítsuk a szereplőket és a 

mondatokat! 

 

Variáció: 

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. 

 

3–4. évfolyamra ajánljuk. 



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. 

Pl.: 

Mary:‘Let God’s plan come true. I hope everything 

you said will come true’ 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

6.  5 perc Dobble 
 

A kívánt szókincsből 13 db, képpel megjeleníthető 

elemet kiválasztunk, és játékkártyákat készítünk 

belőle. (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 gyakorolhatunk bármely későbbi feladathoz 

használni kívánt szavakat. 

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. 

1–2. évfolyamon az 

egyszerűbb (csak egy-egy 

szó kimondását igénylő) 

információt tartalmazó, 

3–4. évfolyamon akár a 

szókapcsolatokat is 

előhívó változatot 

ajánljuk. 

  

about:blank
about:blank


Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

 

Megjegyzések 

 

7.  15–20 

perc 
A történet eseményei képes dominóval 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet feliratos és hangzó 

változatát. 

 

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 lehelyezett információ 

(szerelők, helyszín) segít a párosításban. Figyeljünk 

oda, hogy minden csapattagnak legalább egy dominót 

le kelljen raknia. 

 

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 

programmal – 

ingyenesen letölthető 

a 

http://www.mmlsoft.

com/index.php/produ

cts/tarsia helyről –

,készített 

dominókártya-

készletek. 

A legegyszerűbb (8 

elemű) dominósor már 2. 

osztályban alkalmazható. 

Ha még kisebb elemekre 

bontjuk a történetet (pl. 

egy elem Gabriel üzenete 

Máriának, és már egy 

másik elem Mária 

reakciója), akkor a 3–4. 

évfolyamosok számára is 

kihívást jelentő feladatot 

készíthetünk. 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 



 

 



 

 

 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

 

Megjegyzések 

 

8.  15–20 

perc 
Júdeai tudósítónk jelenti 

 

1. A feladat ismertetése 

 

Megkérjük a tanulókat, hogy képeljék 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 

(1–2. osztályban képek, 3–4. 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 was the star? What is in the 

sky?What colour is your hair? Who is she/he? How 

are you? What is in the sky? Who came (comes) 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 

videó változata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szerepkártyákra 

példa: 

 
Mary, mother of 

Jesus 

Vagy: 

Mary 

mother of Jesus 

from Nazareth, 

Galilee, 

loves God 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 évfolyamon 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. 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

9.  10–15 

perc 
Tulajdonságok hozzárendelése 

 

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, esetleg 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, 

vagy 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 LearningApps-

feladat: 

https://learningapps.o

rg/watch?v=px8qgtw

tt19 

vagy kivágott 

kártyák. 

 

Szókapcsolatok: 

God’s – son 

town of – Nazareth 

get – married 

respect – God 

God – with you 

Holy – Spirit 

possible – for God 

come – true 

go – back 

lots of – days 

 

 

Tulajdonságok: 

(lásd a 

LearningApps-

feladatban) 

 

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, kiejti a 

szavakat az alkalmazás. 

about:blank
about:blank
about:blank


Sor-

szám 
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10.  15 perc Egy szereplő, többféle elnevezés 

 
1. Megismerkedés a történettel 

 

A könyv 152. oldalán található képet háttérképként 

használva LearningApps hangzóanyagos feladattal 

(vagy ennek híján kivágott képekkel és szavakkal, 

tanítói felolvasással) gyakoroljuk a családhoz tartozó 

kifejezéseket. 

 

father, mother, baby, Mary, Joseph, Jesus, family, 

woman, man, angel, Gabriel 

2. Feliratok beillesztése a háttérképbe 

 

A gyerekeknek képeket (és feliratokat, melyek vagy a 

számítógép hangszóróján, vagy a tanító szájából, 

majd a tanulók által is elhangzanak) kell mozgatni, és 

a háttérképen a megfelelő helyre húzni/tenni. 

 

Vedd figyelembe: 

A LearningApps-feladatnál a feliratok jobb felső 

sarkában lévő i ikonra húzva az egeret a szavakat 

kiejti az alkalmazás. 

Szókincs fejlesztése 

az emberek, 

családtagok 

témakörben; 

gyakorlás. 

A család 

kialakulásának 

fontosságát 

tudatosítani. 

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.

org/watch?v=pkdyhr

yfk19) esetén 

számítógép (kivetítő 

és aktív tábla, ha 

van), internet, 

hangszóró. 

Kivágott háttérkép és 

színes szókártyák, 

esetleg szereplők 

képe egyesével. 

Számítógép, internet, 

kivetítő, hangszóró. 

 

Szókártyák: 

 

father, mother, baby, 

family  

Mary, Joseph, Jesus, 

Gabriel 

 woman, man, angel 

 

1. évfolyamtól 

megvalósítható. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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11.  5–15 perc Mária és József útja 

 
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 várhatóan csak jelen időben 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/watch?v=p2gme8

hic19 

3–4. osztályban ajánljuk. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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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 

hanganyag-felismerő 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 3–4. 

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 

megmagyaráznia páros másik tagjának (vagy a 

többieknek), hogy a felsorolt szavakat nem szabad 

felhasználni. Alsó tagozatban játszhatjuk úgy is, hogy 

csoportok magyaráznak csoportoknak. 

 

Példák a kártyákra: 

Jesus: baby, Bethlehem, Mary, manger, Joseph 

Mary: mother, Jesus, Joseph, baby 

shepherds: field, angels, sheep, Bethlehem 

wise men: star, present, gold, incense, myrrh 

star: wise men, sky, night, Christmas tree 

manger: Jesus, bed, straw, baby, stable 

sheep: shepherd, field, animal, lamb, angels 

Bethlehem: town, city, little, birthplace, Jesus 

Herod: king, wise men, kill 

angel: shepherds, sing, Gabriel, Christmas tree 

Joseph: Mary, husband, Jesus, father 

 

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, 

szókincsfejlesztés, 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

A történet 

feldolgozása 

szempontjából annak 

felismerése, 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 3–4. évfolyamra 

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

1. Csoportalakítás 

 

A tanulókat párokba, vagy 3-4 fős, angoltudás 

szerinti heterogén csoportokba osztjuk. 

 

2. Megismerkedés a történettel 

 

Nézzük meg közösen a történet egy részletét vagy az 

egészet (negyedikesekkel)! 

 

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. 

 

 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

15.  15-20 

perc 
Az én adventem 

 

Vedd figyelembe: 

A várakozás minden ember életében fontos. A 

történetben is fontos üzenete van. A „wait” és „look 

for” kifejezéseket megtanítva a szövegértést és a 

történet egyik üzenetének megértését is segíthetjük. 

 

1. Példamondatok bemutatása 

 

Adjunk példákat a szöveg alapján. 

Pl: 

Mary and Jesus wait for a baby. 

Every people on Earth wait for a Saviour. 

Herod waits for priests’ answer to his question. 

I wait for …/ I am waiting for… 

Mary and Joseph look for a shelter in Bethlehem. 

Gabriel looks for Joseph in Nazarteh. 

God looks for a young girl from Adam’s family who 

respects him. 

Herod looks for the new king of the Jews. 

I look for …/ I am looking for… 

 

Variáció: 

Ha megy, csak a mondatok első felét adjuk meg, és a 

tanulók fejezzék be, hogy ki mire vár, mit keres a 

történetben. 

Ha negyedik osztályban ismerik az igeidőt, akkor 

folyamatos jelen időben is használhatjuk a 

mondatokat. 

 

 

Cél, hogy a tanulók 

is átéljék a várakozás 

fontosságát. Át 

tudják érezni a 

minden emberért 

küldött Megváltó 

fontosságát. 

A nyelvtanulás 

folyamatában a 

reprodukció után a 

produkció szintjére 

jussanak el, még ha 

csak saját magukkal 

kapcsolatos 

mondatokkal is. 

A szótárhasználat 

alapjainak 

elsajátítása. 

Frontális, majd 

egyéni 

(differenciált 

segítségnyújtással). 

Hagyományos, 

nyomtatott és/vagy 

elektronikus szótár. 

3–4. osztályban ajánljuk 



2. Egyéni mondatalkotás 

 

Mindkét példamondatsor végén adjunk lehetőséget, 

hogy a tanulók egyénileg fejezhessék be a mondatot 

magukra vonatkozóan (Karácsony közeledtével). 

 

Variáció: 

Ehhez – ha nagyon ki akarnak fejezni valamit, amit 

eddig nem tanultak – szótárt is használhatnak. Jó 

alkalom a szótárhasználat tanításának elkezdésére. 

 

 


