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Óra Cím Feladat Fodalmak, 

Összefüggések 

Tanári kérdések 

Tanulói tevékenységek, 

feladatok 

1. Where are you 

from? 

Az országok, nemzetiségek megismerése, a 

to be ige ragozása 

-Countries and nationalities 

-Be 

 

Pármunka, a népek csoportosítása 

2. Personal details Számok 0-100-g, személyes információk 

megadásának lehetőségei 

-Numbers 

-Personal details 

Űrlap kitöltése, számfuttató 

3. Lost property Személyes tárgyak, használati tárgyak és a 

mutató névmások használata 

-Personal possessions 

-this/that/these/those 

Csoport munka/ pármunka, személyes 

tárgyak gyűjtése (brainstorming) 

4. What’s important 

to you? 

Melléknevek gyakorlása -adjectives 

-very 

-have got 

Melléknevek gyűjtése, a have got ige 

gyakorlása 

5. Family Családtagok, családfa készítése -family 

-family tree 

Párosító kártya, villantó kártya, kettős kör, 

családfakészítés  

6. Time and money Időhatározók, jegyvásárlás -talking about time pármunka, csoportmunka, szituációs 
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-buying tickets feladatok 

7. Prepositions Prepoziciók gyakorlása -prepositions of place 

-Where..? 

Az elöljárószók gyakorlása, a Where…? 

kérdőszóval mondatalkotás 

8. Daily routine Napirend készítése, az egyszerű jelen idő 

használatának lehetőségei 

-Present Simple 

-Verbs 

Igék gyűjtése, napirend gyakorlása, 

mondatalkotás Present Simle-ben 

9. Free time 

activities 

Szabadidős tevékenységek, prepozíciók -prepositions of time 

-Present Simple negative 

-questions Do you…? 

Szabadidős tevékenységek gyakorlása, 

mondatalkotás, elöljáró szók gyakorlása 

10. Special days Ünnepek, napok, hónapok -phrases for special days Párosító és villantó kártyák segítségével új 

szavakat tanulunk és gyakoroljuk azokat  

11. Frequency 

adverbs 

Az egyszerű jelen idő gyakorlása  -often, usually, always, 

sometimes, etc. 

A gyakoriságot kifejező határozó szók 

gyakorlása az egyszerű jelen idejű 

mondatoknál 

12. Like A like ige gyakorlása, tetszés és nem tetszés 

kifejezése 

- Like+ing 

-Don’t like+ing 

A like ige használatának gyakorlása 

13. Eating out Éttermi szituációk gyakorlása, -Food&drink Brainstorming, új szavak tanulása 
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szókincsfeljesztés 

14. Breakfast time Megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek gyakorlása 

-countable&uncountable nouns Szókincs gyűjtése, az ételek rendszerezése  

15. Places A városokban, falvakban előforduló helyek 

tanulása 

-there is/there are Mondatalkotás, rövid leírása a tanulók saját 

településének rövid leírása 

16. Renting a flat A szobák és berendezési tárgyak 

megismerése 

-rooms 

-furniture 

A tanulók saját házának bemutatása 

17. At the shop Bolti szituációk megismerés -shop language Hallásutáni szövegértés, boltban előforduló 

párbeszédek alkotása 

18. Fashion Szókincsfejlesztés ruhákkal kapcsolatosan -clothes Brainstorming, többeszámú főnevek 

használatának gyakorlása 

19. Good times, bad 

times  

Past Simple, be ige használata -was/were Szövegértő feladatok, a was/were igék 

alkalmazásának lehetőségei 

20. Past Simple  A rendhagyó igék alkalmazása, gyakorlás -documentary, thriller, comedy, 

sci-fi etc…. 

Az egyszerű múlt idő gyakorlása, a kedvenc 

film típusok bemutatása 

21. Films Filmtípusok megismerése, az egyszerű múlt -Past Simple Szöveg kiegészítés hallás után, a James Bond 
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idő gyakorlása -Verbs filmek eredete 

22. Music Zenefajták megismerése, csoportosítása -opera, rock, classical music, 

pop, etc. 

Ago, last és az in használata zenével 

kapcsolatos quiz segítségével 

23. Articles A/an és a the névelők használata -a/an  

-the 

A névelők használatának szabályai, szöveg 

kiegészítés 

24. Possibility A can és a can’t, mint lehetőséget kifejező 

segédigék használata és gyakorlása 

-can 

-can’t 

Hallásutáni szövegértés, mondatalkotás 

25. Work A munkával kapcsolatos kifejezések 

használata 

-Present continuous Mondatalkotás az új igeidővel, képleírás 

26. Transport Közlekedési eszközök ismeretének bővítése  -Present Simple vs. Present 

Continuous 

Új szókincs használata, az igeidők 

alkalmazása, szöveg kiegészítéses feladatok  

 


