
Pünkösdi ötlettár a 
Jesus goes to Heaven 

történet alapján angolórákhoz, szakkörökhöz 1–6. évfolyamon 

Fejlesztő neve: Nagy Lajos 

Melyik történethez készült a feldolgozás? 

A Szentlélek kiáradása 

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

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 az ötlettár Kerettantervben (2020) – az idegen nyelv 4. évfolyamra – megfogalmazott sajátosságai és elérendő fejlesztési célja, amelyek 

meghatározzák a jelen bibliai témakör feldolgozásának idegen nyelvi fókuszait is? 

 

Az elsődleges kommunikációs csatorna a hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók szövegértési és válaszadási készségének együttes fejlesztése 

kulcsfontosságú, ez alapozza meg a helyes kiejtés elsajátítását is. Ezen korai szakaszban kiemelt fontossága van a testbeszédnek is mint a megértést és az 

eredményes kommunikációt elősegítő eszköznek. 

 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől független tanulási eredményeket kell elérni:  

A tanuló minden témakörben 

• megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, 

kérdéseket; 

• beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

• beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti 

szövegben; 

• megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

• beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

• a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával 

kérdez vagy reagál, mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

about:blank#tizedik


• ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári minta követése által vagy autentikus hangzó 

anyag, IKT-eszközök segítségével; 

• felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű 

szövegekben is; 

• megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

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. Milyen volt az első gyülekezet? 

3. Péter és János az Ékes kapuban 

5.  Az első keresztyének kora 

 

 

Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

1.  25–30 

perc 
Egyházi kifejezések 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

A teljes történetet nézzük meg a tanulókkal! 

Próbáljuk meg az általuk ismert egyházzal, 

gyülekezettel, illetve keresztyénekkel kapcsolatos 

kifejezéseket, eseményeket azonosítani. 

 

2. Szavak, mondatok kiemelése 

 

Gyűjtsük ki a szövegből az egyházi élettel 

kapcsolatos kifejezéseket/mondatokat. Amennyiben a 

csoport jól érti a szöveget, az ő segítségükkel, ha nem 

annyira megy, akkor mi adjuk meg a kifejezéseket 

kártyákon vagy kivetítve.  

disciples  
lifted His arms and blessed  

Olyan kifejezések 

gyűjtése, melyek a 

gyülekezettel, a 

keresztyén 

terminológiával 

kapcsolatosak. 

A fontos 

kifejezésekhez 

kapcsolódó 

mozdulat, testtartás 

mint megerősítő 

nonverbális elem 

alkalmazása. 

Továbbá annak 

tudatosítása, hogy a 

Szentlékek 

eljövetelén keresztül 

Isten mindig velünk 

van. 

A történet közös 

megtekintése 

(frontális). 

A szükséges 

szavak kiemelése, 

gyakorlása. 

Egyéni vagy 

kiscsoportos 

párosítás. 

Majd képfeliratok 

elhelyezése valós, 

vagy digitális 

felületen. 

 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet feliratos, 

szöveg nélküli vagy 

a hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata, vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Események, 

szereplők képe, a 

szükséges 

kifejezések 

kártyákon. 

LearningApps (vagy 

például Google-

dokumentumban 

minden tanuló által 

szerkeszthető módon 

3–4. évfolyamtól 

használható, bár a hittan 

tanmenet szerint az első 

gyülekezetről már első 

osztályban is tanulnak.  



Brothers 
Holy Spirit flames reached them.  

They were filled with the Holy Spirit. 

Jesus 
baptized 

assembly 
church 
prayed 

they broke the bread and drank from wine  

thanked God  

Christians  
believe that Jesus is God’s Son, he is our 

Saviour 
 
Majd kapcsoljuk a kifejezéseket képekhez a 

történetből, miközben a tanulók a kifejezésnek 

megfelelő testtartást vegyenek fel, mozdulatot 

tegyenek. 

 

 

3. Hol helyezkednek el a kifejezések a 

történetben? 

Egyénileg, párban vagy csoportokban.  

Az előzőleg kialakított kép-kifejezés-mozdulat párok 

segítségével a tanulók helyezzék el a képmozaikon a 

mondatba helyezett kifejezéseket. Ez lehet a 

teremben vagy valamilyen digitális eszköz 

segítségével a LearningApps-feladatban. 

 

a) Jesus lifted His arms and blessed 

disciples.  
b) They are Brothers, they are baptized. 
c) Holy Spirit flames reached and filled 

them. 
d) The first assembly pray in the church. 

megosztva) feladat 

https://learningapps.o

rg/display?v=p00nyg

jot20  

 

https://learningapps.org/display?v=p00nygjot20
https://learningapps.org/display?v=p00nygjot20
https://learningapps.org/display?v=p00nygjot20


e) They broke the bread and drank from 

wine and thanked God.  

f) Christians all over the word believe that 

Jesus is God’s Son, he is our Saviour. 
 

  



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

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 vagy 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, 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. 

Kollaboratítv 

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.readwrite

think.org/files/resour

ces/interactives/comi

c/ 

3. évfolyamtól ajánljuk, 

természetesen a megfelelő 

nyelvi szinten. 

 

A 

www.readwritethink.org 

oldal több más hasznos 

lehetőséget is nyújt. 

 

A feladat új elemek 

kitalálása és megalkotása 

nélkül is megvalósítható, 

alacsonyabb nyelvi 

szinten. Ekkor a történet 

mondatait idézve, vagy 

egy-egy narratív mondatot 

is cselekvővé alakítva, 

ezeket alapvető egyszerű 

kommunikációs 

mondatokkal kiegészítve 

dolgozhatunk.  

 

Így az előre gyártott kép- 

és mondatelemekből csak 

össze kell állítani a 

tanulóknak a történet 

kiegészítését jelentő 

képregényt. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


4. A feladat bemutatása  

 

A kész képregény kinyomtatható. Azonban a 

nyomtatásra kattintva 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, mely a történet képével készült, nem a fent ajánlott online készítővel, de ez is alkalmas a feladatra, csak a kreativitásunk szab 

határt:  

  
 

God helps 

us… Mathias 

was 

faithful. 

Brothers. Judas 

is no longer with 

us. 

God, please 

help us… 
Let’s choose 

Mathias! 



Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 
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Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

3.  10–15 

perc 
Az első keresztyének cselekedetei 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Megnézzük a történetet videón. 

 

2. Cselekedetek kifejezéseinek 

összepárosítása 

 

Az igékhez rendeljük a kifejezések többi részét.  

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 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 

Az első keresztyének 

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 ma. 

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 

feladatkészítőjében 

elkészíthető, 

kivetíthető, 

különböző nehézségű 

szókészletekkel 

feltölthető. 

 

Példa (saját 

tankockák közé 

mentve könnyen 

módosítható): 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=pt917qt

mt20 

A feladat alkalmas 

egyénitől kiscsoporton át 

akár egész osztály 

frontális munkájához is. 

4. évfolyamtól ajánljuk. 

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. 



szám első személyben, míg a kommentátor már 

egyszerű vagy folyamatos jelen idő egyes szám 

harmadik személyben mondhatja a mondatot. 

 

Mondatok és képkártyák 

 

 

They said 

goodbye to 

Jesus. 

 

 

They prayed to 

God, taught each 

other and sang 

together. 

 

 

They chose 

Mathias instead 

of Judas. 

 

 

They sold their 

properties and 

helped who needs. 

 



 

 

 

They heard a 

noise and saw 

some huge 

flames. 

 

 

 

They went to 

other cities and 

countries. 

 

 

 

Peter talked to 

the crowd. 
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Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 
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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 

feladattípuson 

keresztül.  

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/display?v=po25oq

oon20  

A kérdések csak írásban 

jeleníthetők meg 

(hanganyaggal nem 

támogatottak), így 3. 

évfolyamtól ajánljuk. 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=po25oqoon20
https://learningapps.org/display?v=po25oqoon20
https://learningapps.org/display?v=po25oqoon20


Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

5.  10–15 

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): 

 

Peter: ‘Brothers. Judas is no longer with us.’ 

Peter: ‘Jewish people and all the citizens of 

Jerusalem. Listen to me!’ 
Egyszerűbbek (mert szinte szó szerint a szövegben 

vannak): 

Disciples: ‘What should happen next?’  

Jesus: ‘I won’t leave you alone. I will ask God to 

send a Patron to you.’  
 

Nehezebbek (mert a szövegtől eltérő nehezebb 

mondatok): 

Disciples: ‘The Patron, the Holy Spirit is here.’ 

people, citizens of Jerusalem : ‘Baptize us and 

do what Jesus taught.’ 
 

2. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet feliratos és hangzó 

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. 



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 

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. 

 

Ajánlott kifejezések a melléklethez: Jesus, Holy 

Spirit, disciples, bread, wine, money, Peter, 

assembly, break, talk, teach, church, pray 

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 egy 

Google rajzfelületen 

is. 

 

A DOBBLE-kártyák 

pdf mellékletben! 

1–2. az egyszerűbb (csak 

egy-egy szó kimondását 

igénylő) információt 

tartalmazó, 3–4. 

évfolyamon akár a 

szókapcsolatokat is 

előhívó változatot 

ajánljuk. 

 

 

about:blank
about:blank
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7.  25-40 

perc 
Szótanulás online 

 

1. Megismerkedés a történettel 

 

Közösen megnézzük a történet videóváltozatát. 

 

2. Szavak kiemelése 

A tanulók „egyházi gyakorlatából” merítve, és arra 

alapozva, hogy az első gyülekezet történetét már első 

osztályban tanulják, akár anyanyelven is 

összegyűjtjük a legalapvetőbb, hitélettel kapcsolatos 

kifejezéseket. Majd ezeket próbáljuk „tetten érni”, 

azonosítani a most feldolgozott történetben angolul 

is. 

 

Vedd figyelembe: 

Az sem baj, ha nem minden szót értenek a gyerekek 

egy-egy mondatból. A szituációk, mozdulatok is 

segítenek. Figyeljünk oda, hogy minden tanulót 

tudjunk aktivizálni, ha mással nem, a jellegzetes 

mozdulat, testtartás illusztrálásába vonjuk be.. 

 

3. Online játék a Quizleten 

 

Az egyének vagy csoportok először szókártyákkal 

gyakorolják, utána már tudásukat használva oldják 

meg a feladatokat. A kiejtést, szófelismerést, de 

nagyobbaknál a helyesírást is lehet pörgős játékos 

feladatokon keresztül gyakorolni. Ezeket a gép 

„forgatja” az előre általunk megadott szó-kifejezés-

kép párokból. 

Szókincs fejlesztése. 

A mindennapi 

hitélettel kapcsolatos, 

valamint a történet 

üzenetét közvetítő 

kifejezések 

elmélyítése. 

 

Frontális, majd 

csoportos (4 fős 

csoportokban) 

vagy egyéni. 

Online is adható a 

feladat 

távoktatásban. 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor, 

egyéni számítógép 

munkahelyek 

internet-

hozzáféréssel. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

 

angol–magyar 

kifejezések 

 

https://quizlet.com/_

8ekxue?x=1qqt&i=1

bzfvj 

 

igealakok 

 

https://quizlet.com/_

8el0cs?x=1qqt&i=1b

zfvj 

Bármelyik évfolyamra 

ajánlható, a nekik 

megfelelő nehézség 

mellett. A kisebbeknél 

nehézséget okozhat az 

olvasás, de ha hibáznak, 

kiejtéssel is segít. 

Nagyon fontos, hogy amit 

a tanuló hibázik, azt 

ismét, többször 

gyakoroltatja a program. 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Egyházi élettel, hitel kapcsolatos kifejezések angolul és magyarul 

pray  imádkozik 

sing  énekel 

Heaven  mennyország 

Holy Spirit Szentlélek 

flame  lángnyelv 

disciple  tanítvány 

wine  bor 

bread  kenyér 

assembly gyülekezet 

Christian keresztyén 

baptize  megkeresztel 

God  Isten 

bless  megáld 

fill  megtölt 

resurrect feltámad 

believe  hisz 

Saviour  megváltó 

 

Ugyanúgy választhatjuk pl. igék első és második alakjának gyakorlását is 

pray, prayed 

sing, sang 

batize, baptized 

bless, blessed 

fill, filled 

resurrect, resurrected 

believe, believed 
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8.  15–20 

perc 
Tudósítónk jelenti 

Színezd ki jelzőkkel, határozókkal a történetet! 

 

1. A feladat ismertetése 

 

Megkérjük a tanulókat, hogy képzeljék el, ők a 

Római Birodalom (vagy Júdeastb.) 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 kommunikációt, az 

információkérés, -

adás funkcióját. 

Frontális, majd 

páros, 

kiscsoportos. 

Interaktív tábla vagy 

laptop, projektor. 

A történet 

hanganyagos, 

felirattal is ellátott 

videóváltozata vagy 

az interaktív játékot 

tartalmazó változat. 

Szerepkártyára 

példa: 

 

Peter 

a disciple 

teach people 

he is in Jerusalem 

ask for God’s help 

misses Jesus 

 

a Christian 

pray 

go to the assembly in 

a church 

baptize 

sing 

sell properties 

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 

vagy igéket 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 vagy 

cselekedet 

segítségével. 

Szereplők: 

Peter 

Jesus 

Desciples 

Mathias 

God 

Christians 

 

 

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. 

Online akár egy 

szerkeszthetően 

közzétett Google-

dokumentumban 

(vagy képként 

beillesztve a 

kifejezéseket 

Google-rajzban) is 

elvégezhető a feladat 

egyénileg, de 

csoportosan is. 

Lehetséges 

szókapcsolatok: 

disciples of Jesus 

citizens of Jerusalem 

mother tongue 

speak languages 

thank for God 

break the bread 

drink wine 

send a Patron 

went to Heaven 

lift His hand 

teach peolpe 

go to other cities and 

countries 

Első osztálytól 

alkalmazható, élvezetes. 
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10.  15 perc Egy szereplő, többféle elnevezés 

 
1. Megismerkedés a történettel 

 

A teljes videót megnézve hanggal és felirattal. 

 

2. Elnevezések párosítása 

 

A gyerekek 3-4 fős csoportonként megkapják a 

kétféle elnevezéseket tartalmazó kártyákat. 

Ügyeljünk arra, hogy egyik csoporthoz se kerüljön 

egy párba tartozó két kifejezés. 

A csoportok „küldöttek” segítségével keresik a náluk 

lévő kifejezés párját más csoportoknál. 

 

3. Gyakorlás, elmélyítés online –Quizlet 

 

A csoportok vagy már egyének játsszák végig a 

Quizlet-feladatlapból ugyanezekkel a kifejezésekkel 

a feladatokat. Lehet versenyt is hirdetni. 

 

Szókincs fejlesztése 

rokon értelmű 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. 

Számítógép (kivetítő 

és aktív tábla, ha 

van), internet (több 

munkaállomással), 

hangszóró. 

Kivágott kártyák és 

színes szókártyák.  

 

Quizlet 

https://quizlet.com/_

4jhxs0?x=1qqt&i=1b

zfvj  

 

Szókártyák a 

következő lapon 

3. évfolyamtól az írott 

kifejezések 

csoportosítása. 

5. évfolyamtól az is, hogy 

a tanulók írják meg a 

kártyákat. 

 

https://quizlet.com/_4jhxs0?x=1qqt&i=1bzfvj
https://quizlet.com/_4jhxs0?x=1qqt&i=1bzfvj
https://quizlet.com/_4jhxs0?x=1qqt&i=1bzfvj


  

 

Mathias 

 

 

Holy Spirit 

 

baptized 

people 

 

Christians Jesus 

 

a man, who 

was faithful  

 

Patron 

 

members of 

the first 

assembly 

 

They believe 

that Jesus is 

God’s Son, he 

is our Saviour. 

 

God’s Son 
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11.  5–15 perc Growth of Christianity 

 
1. Megismerkedés a történettel 

 

A történet hangzóanyagos, képes változatát 

megtekintjük a tanulókkal. Az egyes diákon a 

helyszíneket, egyes szereplők mozgását, létszámát 

hangsúlyozzuk. 

 

2. Feladat elvégzése 

 

3-4 fős csoportokban vagy egyénileg is megoldhatják 

a tanulók a megosztott dokumentum (vagy kivágott 

kártyákon kiosztott) feladatot. Figyeljünk rá, hogy 

minden csapattag elhelyezzen legalább egy kártyát. 

 

Variáció: 

Nehezíthetjük a feladatot, ha azonos méretű kártyákat 

alkalmazunk, vagy ha a kártyákat úgy készítjük el, 

hogy a számok nem számjegyekkel, hanem betűvel 

kiírva jelennek meg. 

 

3. A feladat felhasználása további 

gyakorláshoz 

 

A kivetített helyes megoldást felhasználva kérjük 

meg a csoportok tagjait, hogy mindenki mondjon egy 

mondatot a növekedés valamely fázisáról. 

 

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.  

Mindeközben Isten 

gondoskodása a 

Szentlélek által jelen 

van. 

 

There were 11 

desciples, Judas 

wasn’t with them. 

Mathias joint them, 

there were 12 

desciples. 

120 people were 

there. 

3000 more people 

baptized. 

They went to other 

cities and countries. 

There are Christians 

all over the world 

today. 

Frontális, majd 

egyéni vagy 

kiscsoportos. 

A végén lehet 

akár egyéni 

differenciálás is. 

Google rajz 

https://docs.google.c

om/drawings/d/1Xe8

N4by4n_F0jO2BgOv

oACZFfMFEUS3lgr

TpWEbA8w8/edit?u

sp=sharing  

3–6. osztályban ajánljuk. 

 

A feladat képei 

kinyomtathatók, ha 

kártyákkal szeretnénk a 

feladatot megoldani. 

 

https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Xe8N4by4n_F0jO2BgOvoACZFfMFEUS3lgrTpWEbA8w8/edit?usp=sharing
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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 vagy 

helyszíneket 

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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Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

 

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, 

szókincsfejlesztés, 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

Annak felismerése 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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disciples  

 

twelve 

Jesus  

sing 

teach 

Peter 

 

disciple 

Jesus 

assembly 

pray 

Holy Spirit 

 

Patron 

God 

flame 

help 

assembly 

 

Christians 

believe 

church 

Jesus 

church 

 

building 

assembly 

pray 

sing 

pray 

 

wash 

disciples 

Master 

body 

Judas 

 

disciple 

money 

priests 

Mathias 

Mathias 

 

disciple 

faithful 

new 

Peter 
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14.  5–15 perc Mi az igazság? 
 

1. Csoportalakítás 

 

A tanulókat párokba vagy 3-4 fős, angoltudás szerint 

heterogén csoportokba osszuk. 

 

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 nyelvtudás-szintjétől függően kérjük, hogy 

ne csak állító mondat legyen köztük, hanem tagadó 

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 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 a 

már kirakott kép részleteinek szövegben történő 

megjelenésére kérhetjük, hogy figyeljenek oda. 

 

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 is elvégezhetik a feladatot. 

 

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=37a24a22e9d0  

 

Ugyanez 

megvalósítható egy 

megosztott Google-

rajzon is online. Ott 

nem tudjuk ezeket a 

puzzleformákat 

használni, de 

egyenes vágásokkal 

tetszőleges képet 

darabjaira tudunk 

vágni egy rárakott 

háló segítségével. 

 

https://docs.google.c

om/drawings/d/1BrH

AqwSSokJgoGSZIkp

UbxrNK8bPOTDZm

HNB5j_8Hkk/edit?u

sp=sharing  

Minden évfolyamon 

ajánljuk. A puzzle 

nehézségét is be lehet 

állítani, és a kirakott 

képeket a csoport 

szintjének megfelelően 

lehet felhasználni. 
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