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A) Bevezető 

Az idegen nyelv műveltségi terület kiegészítő útmutatójának kettős célja van. Az első, hogy 

tájékoztassa a köznevelésben dolgozó nyelvszakos gyakorló pedagógusokat, intézményvezetőket, 

minősítési szakértőket és szaktanácsadókat az idegen nyelv oktatásának sajátosságairól. A második cél, 

hogy segítse a nyelvszakos kollégákat e-portfoliójuk elkészítésében, és egyben segítse felkészülésüket 

a minősítővizsgára, illetve a minősítési eljárásra. A kiegészítő útmutató csak az Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez Második javított változatával együtt alkot teljes egészet, tehát nem helyettesíti 

az alapdokumentumot, ezért mindkettő ismerete alapvető fontosságú. 

A kiegészítő útmutató megalkotásában részt vett szakmai csoport gyakorló nyelvtanárokból áll. 

Olyan sablonokat és mintákat bocsátanak a kollégák rendelkezésére, amelyeket a napi gyakorlatukban 

is használnak. Több helyen is úgy gondolták, hogy a nyelvoktatás sajátosságai miatt némileg eltérnek az 

alapdokumentumban ajánlott mintáktól. Például az alapdokumentum tématerv-javaslata külön oszlopot 

szentel a munkaformáknak. A modern nyelvtanításban azonban nem képzelhető el olyan óra, amelyben 

ne fordulna elő egyéni, frontális, pár- és csoportmunka egyaránt.  

A pedagógia és a szakmódszertan állandó változásban és fejlődésben van. A kiegészítő útmutatót 

összeállító csoport tudatában van annak, hogy az általuk létrehozott minták és sablonok nem tökéletesek 

és nem az örökkévalóságnak szólnak. Arra azonban alkalmasak, hogy kisebb nagyobb mértékű 

adaptálásukkal a nyelvtanárok képesek legyenek bemutatni munkájukat és kompetenciájuk szintjét. A 

minták közzététele arra szeretné ösztönözni a nyelvtanárokat, hogy saját munkásságukat egyéni 

körülményeiknek és feltételeiknek megfelelően, a pedagóguskompetenciák és a hozzájuk tartozó 

indikátorok szempontjából mutassák be, ennek segítségével munkájukat sokrétűen, gazdagon tudják a 

minősítőbizottság elé tárni. 

Egyelőre két nyelvből – angolból és németből – hoz példát téma- és óratervre a kiegészítő útmutató, 

bízva abban, hogy a többi nyelvre is adaptálható a két séma. A dokumentumok stilárisan is különböznek 

egymástól. Az eltérő stílus és hangnem is azt üzeni, hogy nincs egyetlen üdvözítő sablon vagy minta. A 

mintareflexiók között van hivatalosabb hangnemű, és van esszészerű, mindkettőből kiderül azonban, 

hogy alkotójuk mit gondol a tanításról, így tehát mindkettőből le lehet vonni következtetéseket a tanár 

kompetenciaszintjéről. Két szabadon választható dokumentummintát is tartalmaz a kiegészítő útmutató, 

amellyel leginkább ötleteket szeretne adni arra nézve, hogy milyen változatos területekről lehet 

beszámolni és dokumentumokat feltölteni az e-portfolióba. 
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B) Tematikus terv 

Pedagógus neve: X.Y 

Szakja: német 

Iskola neve: … 

Műveltségi terület: idegen nyelv 

Tantárgy: német 

Osztály: 7. (hat évfolyamos iskolára váltott, kezdő-újrakezdő csoport)  

 

A tanulási-tanítási egység témája: Írott és íratlan szabályok a mindennapi életben  

A témakör első hat órájának tervét állítottam össze. Ennyi idő alatt a bevezető 16 tanegység és az olvasásértésre fókuszáló 17 tanegység feldolgozása 

valósítható meg, a 6. órára tervezett rövidebb lélegzetű írásbeli számonkéréssel együtt. Ezt a két egységet éreztem szorosabban összetartozónak.  

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: 

Fejlesztendő attitűd:  

Célom az, hogy felhívjam a 7. osztályos tanulók figyelmét a szűkebb környezetükben uralkodó, írott és íratlan szabályokra, tilalmakra, valamint 

lehetőségekre. Együtt gondolkodva velük értelmezni, kritikusan szemlélni ezeket a szabályokat. Megmutatni, hogyan lehet nyugodtan, kulturáltan vitatkozni 

mások szokatlannak tűnő viselkedéséről, korosztályukhoz és idegen nyelvi szintjükhöz mérten választékosan kifejezve a véleményüket. 

 

Készségek és képességek fejlesztése:  

A) Beszédkészség fejlesztése:  

 Az alapvető (közlekedési) jelzőeszközök, tiltó, tájékoztató táblák, rajzok, fotók értelmezése, jelentésük megfogalmazása. (16. tanegység; a tankönyv 

1. és 6. feladatai) 
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 A diákok mindennapi életében kiemelt fontosságú helyszínek (otthon, iskola, sportlétesítmények) szabályainak összegyűjtése, előadása. 

 Véleményük kifejezése az íratlan szabályokkal, mások szokatlannak tűnő viselkedésével kapcsolatban. (17. tanegység, a tankönyv 1. feladata, 

valamint az ehhez kapcsolódó tanári kiegészítő feladatok) 

 Gondolataik kinyilvánítása egy levelezőtársat kereső fiatal által feladott apróhirdetéssel kapcsolatban. Közös és eltérő tulajdonságok, szokások 

feltérképezése, megfogalmazása, indoklása, értékelése, csoportos megvitatása. 

Mindezek során kiemelt jelentősége van az intonációnak és a testbeszédnek. 

 

B) Olvasásértés 

 Táblák, feliratok, véleménykifejező szerkezetek értelmezése a hozzájuk tartozó ábrák segítségével. (16. tanegység, a tankönyv 1. és 6. feladata)  

 Egy apróhirdetés mondanivalójának interpretálása. (17. tanegység, a tankönyv 3. feladata, valamint az ehhez kapcsolódó tanári kiegészítő feladatok.) 

 

C) Hallásértés 

 Egymás véleményének meghallgatása a vita során, válaszadás interjúkérdésekre. 

 

D) Íráskészség 

 Szabályokat megjelenítő poszterek, feliratok készítése. (16. tanegység, a tankönyv 1. és 6. feladataihoz kapcsolódóan) 

 A − differenciálás megvalósítása érdekében − választható dialógusok megírása szokatlan viselkedésekkel kapcsolatosan és/vagy 

 érvek-ellenérvek felsorakoztatása írásban a vita előkészítéseként. (17. tanegység, a tankönyv 1. feladata, valamint az ehhez kapcsolódó tanári 

kiegészítő feladatok.) 

 Egy válaszlevél az apróhirdetésre. (17. tanegység, a tankönyv 3. feladata, valamint az ehhez kapcsolódó tanári kiegészítő feladatok.) 

 Írásos számonkérés teljesítése 
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Tanítandó ismeretek: 

Szókincs: a szabályokat, tilalmakat leíró kifejezések elsajátítása (pl.: Es ist erlaubt/verboten). A vita szabályainak leírásához szükséges szavak, szerkezetek 

rögzítése (pl.: Argumente sammeln, einander anhören, nicht persönlich werden, aufeinander reagieren, einander tolerieren). A vélemény kifejezéséhez 

nélkülözhetetlen szófordulatok (pl.: Meiner Meinung nach …, Ich finde, denke, glaube.., Das ist (nicht so) schlimm/ (k)ein Problem für mich), minősítő 

melléknevek, szerkezetek (pl.:wichtig, uninteressant, Ich finde ihn toll, denn…), beszélgetést kezdeményező, fenntartó kifejezések (pl.: Was macht ihr denn 

hier? Warum esst ihr nicht lieber Sandwiches? Sollen wir vielleicht doch Schuhe tragen?) megtanítása. 

Nyelvtan: A szabályok, tilalmak, lehetőségek, vágyak, mérlegelések megfogalmazásához szükséges, az eddig tanult können és möchte segédigéken túl négy 

újabb módbeli segédige (dürfen, müssen, wollen, sollen) és a mögen alak használatának elsajátítása a cél. Valamint néhány alapvető hétköznapi tevékenységet 

kifejező ige példáján a rendhagyó ragozású tőhangváltós igék három fajtájának megismerése és megfelelő alkalmazása: pl.: tragen (ä), sehen (ie), sprechen(i). 

A korábban tanult mellékmondati kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber) további rögzítése. 

Elérendő nyelvi szint: elmozdulás az A1-es szintről az A2-es szint felé az egyszerű érvelés, véleménykifejezés területein, változatosabb nyelvtani struktúrák, 

gazdagabb kommunikációs stratégiák alkalmazása mellett. 

Ellenőrzés: a tanári és tanulói értékelést szóbeli és írásbeli tanulói teljesítmények alapján is szeretném megvalósítani. Az órán zajló vitát, véleménykifejtést 

kívánom − akár osztályzattal − értékelni és a tanulótársak véleményét egymás munkájáról kikérni. Ezen kívül összeállítok egy rövidebb írásbeli dolgozatot, 

melyet a 6. órában kell megírnia a csoportnak. 

 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

Tárgyaltuk már a nem rendhagyó igék jelen idejű alakjait, valamint a können és möchte módbeli segédigéket, a névelőket, a személyes és birtokos 

névmásokat alany- és tárgyesetben. A felsoroltakra tudok tehát építeni, amikor bevezetem a maradék 4+1 módbeli segédigét (rendhagyó ragozásuk, szórendjük, 

jelentésmódosító szerepük tekintetében). Eddig tárgyalt témaköreink között szerepelt négy különböző személy négy eltérő életstílusának megismerése, 

elemzése, így nyelvórán sem először szembesülnek a diákok azzal, hogy mindenki más tevékenységeket, hobbikat, tárgyakat tarthat fontosnak vagy épp 

lényegtelennek. 

 

Tantárgyi kapcsolatok: rajz és vizuális kultúra (poszterek készítésénél) 
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Felhasznált források:  

Aufderstraße-Müller-Storz: Lagune 1. Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag 

http://www.hueber.de/lagune/ a kiadó online portálja, online megoldható és letölthető feladatokkal, tesztekkel. 

www.magyarnemet.hu online szótár. 

Smart Notebook szoftver 

 

A dolgozatban szereplő fényképek:  

http://www.travemuende-aktuell.de/aktuell/nachrichten_16851-Barfuss_zur_Hochzeit.htm# 

http://cgi.muenster.de/stadt/ordnungsamt/graffiti.html 

 

A dolgozat 2. és 3. feladata: http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/lag1-test-LE16.pdf (A link megtekintéséhez a link szövegét másolja be 

böngészője címsorába.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hueber.de/lagune/
http://www.magyarnemet.hu/
http://www.travemuende-aktuell.de/aktuell/nachrichten_16851-Barfuss_zur_Hochzeit.htm
http://cgi.muenster.de/stadt/ordnungsamt/graffiti.html
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/lag1-test-LE16.pdf
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Óra  A téma órákra 

bontása 

Készségfejlesztés Ismeretanyag 

(szókincs, nyelvtan) 

Az óra célja Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat Megjegyzés 

1. Müssen, dürfen 

wollen, sollen 

Olvasásértés, 

hallásértés 

Das ist erlaubt / 

verboten - 

kifejezések 

bevezetése. 

 

 

Szabályok, tilalmak, 

táblák. 

 

Müssen, 

dürfen,wollen, sollen 

módbeli segédigék 

bevezetése. 

A módbeli 

segédigék 

megismerése, 

jelentésük, 

használatuk 

tudatosítása. 

Tankönyv 

fotókollázsa, 

ábrái, 

hanganyag 

Mf.106.o./ 

1., 3., 4., 5., 6. 

feladatok 

(igeragozás 

gyakorlására) 

Javaslat 

szorgalmi 

feladatra:  

tk. 81.o./3. 

Rövid 

párbeszédet 

írni a 2. 

és/vagy a 4. 

szituációhoz. 

A munkafüzetben az 

1−7. feladatok 

tartoznak az eddig 

tárgyalt 

anyagrészhez. A 

pedagógus mérlegeli, 

mennyit ad fel ebből, 

figyelembe véve a 

csoport képességeit, 

órarendjüket.  

 

2. Tilalmak, 

szabályok, 

információk 

Olvasásértés 

 

Beszédkészség 

Módbeli segédigék 

rendhagyó ragozása. 

Tagadás a nicht/kein 

használatával, 

keretes szórend 

rögzítése. 

A man általános 

alany használata 

Táblák, feliratok 

értelmezése, 

indoklása, 

összefüggések 

felfedezése. 

(Mit gondoltok, 

miért tilos?) 

Dominó-kövek 

több 

példányban 

Mf.107.o./8. 

109.o./ 12 

Kérdőív b 

oszlopának 

kitöltése 

 

 

 

 

 

 

Tankönyv 

feladatai 
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Óra  A téma órákra 

bontása 

Készségfejlesztés Ismeretanyag 

(szókincs, nyelvtan) 

Az óra célja Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat Megjegyzés 

3. Közvélemény 

kutatás a 

tinédzserek 

életéről 

 

 

Beszédkészség 

 

Hallásértés 

 

 

 

Módbeli segédigék Az új nyelvtani 

elemek spontán 

használata 

egymás 

kikérdezése 

során. 

Poszter készítése 

egy helyszín 

szabályrendszerén

ek bemutatására. 

Tábla 

Kérdőívek 

Papírlapok, 

filctollak, 

színes ceruzák,  

bluetech 

 

Tk. 84.o./1 b 

Mi a közös 

vonás a 

képekben? 

Mf. 113.o./2. 

 

 

A házi feladat 

átvezetés az újabb 

témánkhoz, amely a 

furcsa, szokatlan, 

akár szabályellenes 

viselkedések 

megvitatása. 

 

 

4. „Ilyet nem 

szokás! Vagy 

mégis?” 

Olvasásértés 

 

A mögen segédige 

bevezetése, 

jelentése, ragozása, 

átiratai. 

 

A mögen 

segédige 

megismerése. 

Módbeli 

segédigék önálló 

alkalmazása 

szokások 

leírására. 

 

Interaktív tábla 

(3 dia) 

Handout: 

mögen 

segédigés 

mondatok 

Internetes 

kutatás: 

A 

Brieffreunde 

és Anzeige 

keresőszavak 

segítségével 2 

apróhirdetést 

keresni és 

Javaslatok  

differenciálásra:  

kevésbé jó képességű 

diák (csoport)ok a 

vitára való 

felkészülés helyett 

dolgozhatnak a 

következő 2 feladat 

valamelyikével: 
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Óra  A téma órákra 

bontása 

Készségfejlesztés Ismeretanyag 

(szókincs, nyelvtan) 

Az óra célja Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat Megjegyzés 

Beszédkészség 

 

 Véleményük 

kifejezése a házi 

feladatban 

szereplő 

kifejezések 

használatával. 

 

Ötletek 

rögzítésre 

kerülhetnek a 

táblán 

Nyomtatott és 

online szótár 

 

külön lapra 

kijegyzetelni, 

lefordítani. 

a) A pedagógus által 

megírt párbeszéd(ek) 

összekevert 

mondatainak helyes 

sorrendbe állítása 

b) Az általuk 

választott kép(ek)hez 

rövid párbeszédek 

megfogalmazása. 
Vitához szükséges 

kifejezések. 

Egy kulturált vita 

lefolytatása. 

Handout:  

Érvelés, 

szókincs 

5. Válaszlevél egy 

apróhirdetésre 

Beszédkészség 

 

Olvasásértés 

 

Íráskészség 

 

Tőhangváltós igék 

bevezetése 

Módbeli segédigék, 

man általános alany, 

tőhangváltós igék 

alkalmazása. 

Belső  

tulajdonságok, 

szokások, 

hobbik leírása, 

értékelése. 

Válaszlevél 

megfogalmazása. 

Handout: 

lyukas szöveg 

Nyomtatott 

szótár, online 

szótár. 

 A pedagógus 

körbejár, segít a 

diákoknak a 

munkában. 

6. Dolgozatírás   Ellenőrzés    
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Stun

-den 

Themen Zu entwickelnde 

Fertigkeiten 

Kenntnisse 

(Wortschatz, 

Grammatik, 

Intonation) 

Lernziele Material, 

Medien 

Hausaufgabe Bemerkungen 

1. Müssen, dürfen 

wollen, sollen 

 

Leseverstehen 

Hörverstehen 

Einführung der 

Adjektive 

erlaubt/verboten. 

 

 

 

Regeln, Verbote, 

Schilder. 

 

Die Modalverben 

müssen, dürfen 

wollen, sollen 

einführen. 

 

 

Modalverben 

kennen lernen. 

Ihre 

Bedeutung, 

Benutzung 

klären. 

Fotocollage, 

Abbildungen 

im Kursbuch, 

Hörtexte 

AB.S.106./ 

Ü1,3,4,5,6  

(zur Übung 

der 

Konjugation) 

Vorschläge für 

zusätzliche 

Hausaufgabe:  

KB. S.81./Ü3. 

Dialoge 

schreiben zu 

den 

Situationen 

2,4. 

Im Arbeitsbuch 

gehören die Übungen 

1-7. zum bisher 

behandelten Lernstoff. 

Die Lehrperson kann 

entscheiden -unter 

Berücksichtigung des 

Stundenplans und der 

Fähigkeiten ihrer 

Schüler-, wie viele 

Übungen sie als 

Hausaufgabe aufgeben 

möchte. 
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2. Verbote, Regeln, 

Informationen 

Leseverstehen 

Sprechen 

Unregelmäßige 

Konjugation der 

Modalverben. 

 

Verneinung mit 

’nicht/kein’. 

 

Verbklammer. 

 

Benutzung von ’man’. 

Schilder, 

Überschriften 

interpretieren 

können. 

Begründen 

können, 

Zusammen-

hänge 

entdecken. 

( Was meint 

ihr, warum ist 

das verboten?) 

Dominosteine 

für 4 Gruppen 

AB. 

S.107./Ü8. 

S.109./Ü 12 

Fragebogen 

Spalte b) 

ausfüllen. 

 

 

 

 

 

 

Übungen im 

KB. 

3. Eine Umfrage 

über das Leben 

der Teenager 

 

 

Sprechen 

 

Hörverstehen 

. 

Modalverben Spontane 

Anwendung 

des Gelernten 

bei der 

Umfrage. 

Poster erstellen 

über die 

Regeln eines 

Ortes. 

Tafel 

Fragebögen 

Papierblätter, 

Filzstifte, 

Buntstifte, 

Klebeband. 

 

KB.S.84./Ü1 b 

Was haben die 

Bilder 

gemeinsam? 

AB.S. 

113./Ü2. 

 

Die Hausaufgabe ist 

eine Überleitung zu 

unserem nächsten 

Thema: Diskussion 

über ungewöhnliche, 

sogar regelwidrige 

Verhaltensformen. 
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4. „Das macht man 

nicht! Oder 

doch?” 

Leseverstehen 

 

Wortschatz erweitern 

 

Das Modalverb 

mögen einführen. 

Bedeutung, 

Konjugation, 

Alternative mit gern. 

Das 

Modalverb 

mögen kennen 

lernen. 

Interaktive 

Tafel (3 Dias) 

Handout: 

Aufgabenblatt 

zu mögen. 

Internet-

Recherche: 

Mit Hilfe 

zweier 

Suchbegriffe 

(Brieffreunde/ 

Anzeige) zwei 

authentische 

Anzeigen 

finden, ins 

Heft schreiben 

und ins 

Ungarische 

übersetzen. 

Vorschläge zur 

Differenzierung:  

Schüler mit weniger 

guten Fähigkeiten 

können in 

Partnerarbeit folgende 

Aufgaben bekommen: 

a) Die Sätze eines von 

der Lehrperson 

geschriebenen Dialogs 

in die richtige 

Reihenfolge bringen. 

b) Zu einem der Bilder 

auf Seite 84. einen 

Dialog formulieren. 

Sprechen 

 

 

 

 

 

 

Redemittel zur 

Durchführung einer 

kultivierten 

Diskussion. 

Modalverben 

anwenden bei 

der 

Beschreibung 

von 

Gewohnheiten, 

Hobbys. 

Eigene 

Meinung 

äußern. 

Dikussion 

führen. 

Ideen können 

an der Tafel 

festgehalten 

werden. 

(Online-) 

Wörterbuch 

 

Handout:  

Redemittel 

zum 

Argumentieren 
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5. Antwortbrief auf 

eine Kleinanzeige 

Sprechen 

 

Leseverstehen 

 

Schreiben 

 

Unregelmäßige 

Verben mit 

Vokalwechsel 

einführen. 

Anwendung des 

bisher Gelernten. 

Gewohnheiten, 

Hobbys 

beschreiben, 

bewerten, die 

eigene 

Meinung dazu 

äußern. 

Einen 

Antwortbrief 

schreiben. 

Handout: 

Lückentext 

 

(Online-) 

Wörterbuch 

 

 

 Die Lehrperson hilft 

bei der Arbeit, wenn es 

nötig ist. 

6. Kontrollarbeit 

schreiben 

  Kontrolle    
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Kursbuch 
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Arbeitsbuch 
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C) Reflexiók a tematikus tervre 

A témakör címe Wollen und sollen, amelynek középpontjában természetesen a módbeli segédigék 

állnak. A témakör további öt ún. tanegységre tagolódik: egy bevezető, ráhangoló tanegység után mind a 

négy készség fejlesztésére egy-egy tanegységet szántak a szerzők. Én úgy döntöttem, hogy a bevezető 

16. és az olvasásértésre fókuszáló 17. tanegységet fogom feldolgozni öt órában, majd a hatodik órán 

íratok egy kisebb dolgozatot. Ez persze nem jelenti azt, hogy a többi három készséget elhanyagoltuk 

volna. 

A tankönyv változatos feladatai és az általam készített kiegészítő gyakorlatok szavatolták, hogy mind 

a négy készséget fejleszteni tudjam. Követve a Lagune című tankönyvsorozat koncepcióját, hiszem, 

hogy arra kell törekednünk, hogy egészen a kezdetektől, már A1 szinten is, életszerű, vidám 

kommunikációs helyzeteket modellezve, autentikus szövegeket felhasználva fejlesszük diákjaink 

beszédkészségét, olvasás- és hallásértését, valamint íráskészségét. 

Az volt a célom, hogy ebben a tematikus egységben felhívjam a 7. osztályos tanulók figyelmét a 

szűkebb környezetükben uralkodó, írott és íratlan szabályokra, tilalmakra valamint lehetőségekre. Azt 

szerettem volna elérni, hogy tudják értelmezni és kritikusan szemlélni ezeket a szabályokat. Megmutatni, 

hogyan lehet nyugodtan, kulturáltan vitatkozni mások szokatlannak tűnő viselkedéséről, 

korosztályukhoz és idegen nyelvi szintjükhöz mérten választékosan kifejezve a véleményüket. 

Az előkészítést követően sikerült szépen lefolytatni a vitát, de szükség volt arra, hogy moderátorként 

néhányszor továbblendítsem a beszélgetést, ha elakadtak. Mivel itt a hangsúly a vélemények 

ütköztetésén volt, a vita folyamán nem javítottuk a nyelvtani, lexikai hibákat, csakis ha gátolta, 

félrevezette a kommunikációt, például egy teljesen oda nem illő módbeli segédige alkalmazásával.  

Mindemellett készültem egyszerűbb feladatokkal is, mert úgy éreztem, hogy néhány diákom 

képességét meghaladhatja az érvek-ellenérvek gyűjtése. Ketten éltek is a lehetőséggel, és pármunkában 

más feladatot végeztek, mint a többiek. Nem volt egyszerű feladat ily módon differenciálni, hisz mindkét 

csoport igényelte a tanári odafigyelést, de türelmesek voltak a tanulók, így sikerült párhuzamosan 

dolgozni. 

Fontosnak tartottam, hogy megérezzék a módbeli segédigék jelentéseiben a finom különbségeket, és 

hogy készségszinten, nyelvtanilag is helyesen tudják alkalmazni ezeket a rendhagyó ragozású, de oly 

hasznos segédigéket, amelyeknek nagy szerepe van a vélemény árnyalt kifejezésében. 

Törekedtem arra, hogy sok alkalmuk legyen az órán szóban megnyilvánulni, a minél spontánabb 

beszéd során alkalmazni a tanultakat. Ezért állítottam össze egy kérdőívet egymás megismerésére, és ezt 

a célt szolgálták a szókincsfejlesztő, kommunikatív kifejezéseket tartalmazó listák, amelyekkel én 

egészítettem ki a tankönyv anyagát, hogy tudjanak egymással vitatkozni, hogy képesek legyenek egy 

számukra fontos helyszín szabályrendszerét bemutatni, ezzel kapcsolatos véleményüket megosztani 

társaikkal.  

A beszédkészség fejlesztése érdekében túlnyomórészt pár- és csoportmunkát alkalmaztam, de 

gyakran tisztáztunk, vitattunk meg kérdéseket plénumban is. Elmondhatom, hogy mindhárom formát 

élvezték a tanulók, de a kedvenc feladatuk a csoportmunkában készített és bemutatott poszter volt. Már 

a harmadik órán is ügyesen használták az addig tanultakat. 
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Az ötödik órán bevezettem a rendhagyó ragozású, ún. tőhangváltós igéket. Az alapszókincs nagyon 

sok igéje tartozik ebbe a típusba (pl. eszik, alszik, visel, fut, olvas, elfelejt), így helyén való, hogy 

mielőbb megtanuljuk ezek használatát például úgy, hogy leírjuk szokásainkat, hobbijainkat. Ezek 

esetében tisztázni kell, hogy míg a módbeli segédigék az egyes szám összes személyében rendhagyóan 

ragozódnak, addig a tőhangváltós igék esetében csak egyes szám második és harmadik személyben van 

változás. Örömmel tapasztaltam, hogy ez egyelőre nem okozott gondot a diákoknak. 

Az előző órán feladott házi feladat az volt, hogy keressenek az interneten német nyelvű apróhirdetést, 

amelyben levelezőtársat keres egy fiatal. Többségük nagyon élvezte ezt a feladatot és jó szövegekre 

bukkant a világhálón. Így meg tudtuk beszélni, hogy mi jellemző erre a szövegfajtára, illetve mire kell 

ügyelni/számítani a neten olvasható szövegek pl. nyelvhelyességét illetően. 

Sajnos néhány diák nem tudta megoldani a feladatot, arra hivatkozva, hogy nem volt internet-

hozzáférése. Mivel ezt nem tudom ellenőrizni, és jóhiszemű is vagyok, természetesen nem 

szankcionáltam a hiányzó házi feladatot. Tapasztalatom szerint minden ilyen jellegű házi feladat 

esetében van olyan diák, aki nem tudja teljesíteni, ezért számítottam erre az eshetőségre, de tudtam, hogy 

annyi apróhirdetést gyűjt majd a csoport, hogy ne legyen veszélyben az órának ez a lépése. Igyekszem 

majd több olyan alkalmat biztosítani, ahol az órán lesz mód gyakorolni, hogyan böngészhetünk idegen 

nyelvű oldalakon. 

A tankönyvben szereplő hirdetésre csoportmunkában válaszlevelek születtek, így itt is fejleszthettük 

az íráskészséget. A frissen bevezetett nyelvtani anyag tekintetében elnézően javítottam, és a legjobban 

sikerült alkotásokat osztályoztam. 

A tematikus egység utolsó óráján íratott dolgozat eredményeivel elégedett vagyok, az eddig letett 

alapokra bátran lehet építeni a további tanegységek során, hogy aztán a témakör végén írandó 

nagydolgozat is jól sikerüljön. Eredményesnek bizonyult ez a tematikus terv, ezért a jövőben is hasonló 

módon fogom feldolgozni ezt az anyagrészt. 
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D) Óraterv és reflexió 

3. óra 

Óraterv 

Pedagógus neve: X.Y 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: német nyelv  

Osztály: 7.o. A1 szint 

Az óra témája: „Szabályok egy tinédzser életében” 

Az óra cél- és feladatrendszere: Fejlesztendő attitűd: célom felhívni a 7. osztályos tanulók figyelmét a szűkebb környezetükben uralkodó 

szabályokra, tilalmakra és lehetőségekre. Együtt gondolkodva velük értelmezni, kritikusan szemlélni ezeket a jelenségeket. 

Törekszem, mind a 4 készség fejlesztésére. Hanganyagot ezen az órán nem vetek be, de az interjúk és a poszterek bemutatása során figyelniük 

kell társaikra, ami fejleszti hallásértési készségüket. 

Tanítandó ismeretek: Módbeli segédigék 

Didaktikai feladatok: Új ismeret közlése, gyakorlása és alkalmazása 

Tantárgyi kapcsolatok: Rajz (vizuális kultúra) 

Dátum: 
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Stundenentwurf – Deutsch als Fremdsprache (3. Stunde) 

 

Zeit Tätigkeiten 

der Lernenden (L) und der 

Lehrperson (LP) 

Ziele, 

Zu entwickelnde Fertigkeiten 

Soziale Form Hilfsmittel Wichtige 

Hinweise,Bemerkungen 

5 Min. LP begrüßt die L. 

Bittet sie, eine Minute lang KB.S.83  

zu betrachten- zur Wiederholung. 

Zum Aufwärmen: 

„3-Minuten-Spiel” 

Ein Freiwilliger soll anhand der 

Definitionen seiner Mitschüler in 3 

Minuten 3 Wörter erraten. 

(z.B.: Krawatte, Bademütze, 

Kamera) 

L. aufwärmen. 

Vokabeln von letzter Stunde 

auffrischen. 

Plenum Tafel 

 

Uhr, Handy zum Zeit 

messen 

Der Freiwillige soll mit 

dem Rücken zur Tafel 

Platz nehmen. 

Die LP misst die Zeit. 

3 Min. 
Fragebogen Spalte a) kurz 

besprechen (war die Hausaufgabe 

von letzter Stunde) 

 

Probleme klären, Vorentlastung 

zur Umfrage.  

Persönliche Erlebnisse, 

Wünsche einbeziehen. 

 

Plenum Fragebögen 

 

 

Es lohnt sich, einige 

zusätzliche Exemplare 

bereitzulegen, falls 

jemand seins zu Hause 

vergessen hat. 

8 Min. Eine Umfrage durchführen: die LP 

bittet die L, möglichst viele 

Mitschüler zu befragen und die 

Antworten im Fragebogen 

einzutragen. 

Anwendung des bisher 

Gelernten. Einander kennen 

lernen. 

Fertigkeit Sprechen entwickeln. 

Hörverstehen entwickeln. 

Die ganze Gruppe 

arbeitet – 

die LP greift nur 

ein, wenn es nötig 

ist. 

 LP sollte betonen, dass 

die L nicht vorlesen, 

sondern versuchen 

sollen, frei zu sprechen. 

4 Min. Die LP bittet die L, wieder Platz zu 

nehmen. 

Sie sollen erzählen, was die 

interessantesten, häufigsten 

Antworten waren.  Sie sollten 

begründen, warum es zu diesen 

Ergebnissen gekommen ist. 

Die Gruppe charakterisieren, 

gemeinsame Punkte suchen. 

 

Fertigkeit Sprechen entwickeln. 

 

Plenum Währenddessen kann 

die LP die 

wichtigsten Orte an 

die Tafel schreiben, 

die neben Schule, zu 

Hause oft erwähnt 

werden. 

Anfangs moderiert die 

LP das Gespräch mit 

ein paar Fragen, 

überlässt es dann aber 

den Lernenden. 
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1 Min. Aus einem Umschlag ziehen die L je 

eine farbige Papierklammer: mit 

Hilfe der Farben werden 4 Gruppen 

gebildet. 

Gruppen bilden für die nächste 

Aufgabe. 

 Farbige 

Papierklammern in 

einem Umschlag. 

Andere kleine, bunte 

Gegenstände tun’s 

auch: bunte Kärtchen, 

Perlen,Gummibärchen. 

Aus Zeitgründen 

braucht man hier eine 

schnelle Methode. 

15 

Min. 

Die LP bittet die Gruppen, sich für 

einen Ort in der Liste an der Tafel zu 

entscheiden (oder für einen 

ähnlichen). Sie sollen auf einem 

Poster darstellen, welche Regeln, 

Verbote an diesem Ort einzuhalten 

sind, welche Möglichkeiten dort 

geboten werden. 

Dazu sollen sie auch ihre eigene 

Meinung äußern. 

Förderung der Zusammenarbeit 

in der Gruppe. 

 

Fertigkeit Schreiben entwickeln. 

 

Gruppenarbeit große Papierblätter 

(mind. A3), Filzstifte, 

Bluetech 

 

Handout: 

nützliche Redemittel 

zur 

Meinungsäußerung 

 

Die L. sollen wissen, 

dass sie ihre Werke 

auch vor der Gruppe 

präsentieren sollen. 

8 Min. Poster präsentieren, gemeinsam 

bewerten  

Fertigkeit Sprechen entwickeln Plenum Evtl. Kamera. Wenn die L. 

einverstanden sind, 

Fotos machen von den 

Postern. 

Zur Erinnerung und 

fürs Portfolio. 

1 Min. Die L loben, wenn sie schön 

gearbeitet haben. 

Die Hausaufgaben aufgeben. 

  
 

KB. S.84./1 b 

Was haben die Bilder  

gemeinsam? 

AB. S.113./2. 

Die Hausaufgaben sind 

eine Überleitung zu 

unserem nächsten 

Thema: über 

komisches, 

ungewöhnliches, sogar  

regelwidriges Verhalten 

diskutieren. 
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Időkeret Az óra menete Célok Tanulói munkaforma Eszköz Megjegyzések 

5 perc Tanulók köszöntése 

Ismétlés gyanánt egy percig a Tk. 

83. oldalának áttekintése. 

Bemelegítés: 

„3 perces játék” 

Egy önként jelentkező diáknak kell 

társai definíciói alapján kitalálnia 3 

szót. 

(pl.: nyakkendő, úszósapka, 

fényképezőgép) 

Tanulók energetizálása. 

Előző órán tanult szókincs 

felfrissítése. 

frontális Tábla a szavak 

felírásához, 

felragasztásához, 

esetleg interaktív 

táblakép 

kivetítéséhez. 

Az önként jelentkezőt 

háttal ültetjük a 

táblának. 

A tanár méri az időt. 

3 perc 
A kérdőívek házi feladatként 

kitöltött a) oszlopának rövid 

megbeszélése. 

Nehézségek tisztázása, 

ráhangolás a közvélemény 

kutatásra.  

Személyes élmények, vágyak 

bevonása. 

Frontális Kérdőív fénymásolata 

 

Érdemes 

pluszpéldányokról 

gondoskodni, ha 

otthon hagyta volna 

valaki a sajátját. 

8 perc Közvélemény-kutatás: 

A tanulókat megkérjük, hogy a 

teremben körbejárva lehetőleg 

minél több társuknak tegyék fel 

ezeket a kérdéseket, és jegyzeteljék 

a válaszokat a táblázatukba. 

Az előző két órán tanult 

módbeli segédigék 

alkalmazása. Egymás 

megismerése. 

Beszédkészség fejlesztése. 

Hallásértés fejlesztése. 

Az egész csoport 

dolgozik – 

a tanár csak szükség 

esetén avatkozik be. 

 Hangsúlyozzuk, hogy 

ne felolvassák 

válaszaikat, hanem 

próbáljanak szabadon 

beszélni. 

4 perc Megkérjük őket, foglaljanak helyet. 

Most elmondhatják, mik voltak a 

legérdekesebb, leggyakoribb 

válaszok. Próbálják megindokolni, 

vajon miért ezek az eredmények 

születtek. 

Csoport jellemzése, közös 

pontok felfedezése. 

 

Beszédkészség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Frontális A pedagógus közben 

felírja a táblára az 

otthon és az iskolán 

kívül gyakran 

előforduló 

helyszíneket (pl. 

zeneiskola, edzés, 

nyaralás) 

A pedagógus néhány 

kérdéssel elindítja a 

beszélgetést, utána a 

diákok egymást 

kérdezgetik. 
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1 perc Egy borítékból véletlenszerűen 

gémkapcsokat húznak, azok színe 

alapján 4 csoportot alakítunk. 

Csoportok kialakítása a 

következő feladathoz. 

 Színes gémkapcsok 

borítékban. 

Természetesen 

bármilyen színes, 

apró tárgy megteszi: 

cetlik, gyöngyök, 

gumimacik. Hogy 

időt nyerjünk, gyors 

módszerre van 

szükség. 

15 perc Megkérjük, válasszanak egyet a 

táblán szereplő helyszínekből 

(vagy egy azokhoz hasonlót) és 

ábrázolják egy poszteren rajzokkal, 

feliratokkal, hogy milyen 

szabályokat kell ott betartani, ill. 

milyen lehetőségeket kínál a hely. 

Alkossanak ezekről saját 

véleményt. 

Másokkal való együttműködés 

fejlesztése.  

Íráskészség fejlesztése. 

 

Csoportmunka Nagyméretű 

papírlapok, filctollak, 

bluetech 

 

Handout: 

hasznos kifejezések a 

munkához 

 

Hívjuk fel a 

figyelmet, hogy be is 

kell majd mutatniuk a 

művüket. 

8 perc Poszterek bemutatása, közös 

értékelése 

Beszédkészség fejlesztése. Frontális Ha a diákok 

hozzájárulnak, fotó 

készítése a 

poszterekről. 

 

Jól jöhet a 

portfólióba. 

1 perc Megdicsérni őket, ha szépen 

dolgoztak.  

Feladni a házi feladatot. 

  
Tk. 84.o./1 b 

Mi a közös vonás a 

képekben? 

Mf. 113.o./2. 

A házi feladat 

átvezetés az újabb 

témánkhoz: amely a 

furcsa, szokatlan, 

akár szabályellenes 

viselkedések 

megvitatása. 
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Fragebogen für _________________________  

 

 

a) Antworte bitte auf die Fragen in der Tabelle, denn wir alle möchten Dich besser kennen lernen! 

b) Frag deinen Partner/deine Partnerin und notiere seine/ihre Antworten. 

Modalverben a) Informationen über Dich 

 

b) Informationen über die 

anderen in der Gruppe 

                     

 

 

können 

Was kannst du sehr gut machen? 

 

Ich kann  

……………………………………… 

 

Was kannst du noch nicht so gut 

machen? 

 

Ich kann 

……………………………………… 

 

…………………………… kann 

sehr gut ………………………….. 

 

……………………………….kann 

noch nicht so gut 

…………………………… 

 

 

 

    

 

möchte 

 

Was möchtest du am Wochenende 

machen?  
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wollen 

 

Was willst du im nächsten Sommer 

machen? 

 

 

 

 

 

 

dürfen 

 

Was darfst du in der Schule nicht 

machen? 

 

 

 

 

 

müssen 

 

Was musst du heute Nachmittag noch 

machen? 

 

 

 

 

                          

 

 

sollen 

 

Was sollst du zu Hause  immer machen?  

(Wer möchte das?) 
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Kérdőív  _________________________ számára 

 

 

a) Kérlek, válaszolj a táblázat kérdéseire, mert mindannyian jobban meg szeretnénk ismerni Téged! 

b) Kérdezd meg a társaidat is, és jegyezd le a válaszait.  

Módbeli segédigék c) Információk Rólad 

 

d) Információk a társaidról 

                     

 

 

tud, képes 

Mi az, amit nagyon jól tudsz csinálni? 

 

Jól tudok  

……………………………………… 

 

Mi az, amit még nem tudsz olyan jól? 

 

Még nem tudok 

……………………………………… 

 

…………………………… nagyon 

jól tud ………………………….. 

 

……………………………….nem 

tud még olyan jól 

…………………………… 

 

 

 

    

 

szeretne 

 

Mit szeretnél csinálni a hétvégén? 
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akar, 

szándékozik 

 

Mit akarsz csinálni jövő nyáron? 

 

 

 

 

 

 

 

szabad 

 

Mit nem szabad az iskolában csinálni? 

 

 

 

 

 

kell, muszáj 

 

Mit kell még ma délután csinálnod? 

 

 

 

 

                          

 

 

kell, mert 

mások azt 

mondják 

 

Otthon mit mondanak mindig, mit 

csinálj? 

(Ki szeretné ezt?) 
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Redemittel: 

Eigene Meinung äußern 

 

Ihr könnt diese Redemittel benutzen, wenn ihr euer Poster der Gruppe präsentiert. 

 

 

s Verbot, -e= tilalom Man darf nicht …… Diese Regel ist OK, denn … 

Ich finde diese Regel zu streng, denn… 

Diese Regel ist unnötig, denn… 

Ich kann dieses Verbot nicht verstehen. Warum soll ich ….? 

Ich kann dieses Verbot verstehen, denn .………. ist wichtig. 

 

(k)eine Möglichkeit, -en 

=lehetőség 

Man kann hier ….. 

 

 

Man kann hier nicht …. 

Diese Möglichkeit ist super/prima/toll. 

…………….. ist sehr wichtig für …………………… 

 

Leider ist …………….. nicht möglich. 

Leider gibt es kein/e/n ……. 

Das finde ich blöd/traurig. 

Das ist ein Problem für mich/für uns, denn …. 

 

e Aufgabe, -n Wir sollen ….. Unsere Lehrer/Eltern/Trainer sagen/möchten das. 

Vielleicht haben sie Recht. 

Manchmal habe ich keine Lust. 

Aber ich mag nicht…. 

Aber ich mache das, denn ich will/möchte (später) ……. 
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Hasznos kifejezések saját vélemény megfogalmazásához: 

 

 

 

Tilalom Nem szabad …… Ez a szabály rendben van, mert … 

Ezt a szabályt túl szigorúnak találom, mert… 

Ez a szabály szükségtelen, mert… 

Nem tudom megérteni ezt a tilalmat. Miért kell nekem ….? 

Meg tudom érteni ezt a tilalmat, mert a .………. fontos. 

 

Lehetőség Itt lehet/tudunk….. 

 

 

Itt nem lehet …. 

Ez egy szuper/klassz lehetőség.  

…………….. nagyon fontos a …………………… számára 

 

Sajnos a …………….. itt nem lehetséges. 

Nincsen sajnos ……. 

Ez béna/szomorú dolog. 

Számomra/Számunkra ez nagy baj, mert …. 

 

Feladat Azt mondják, tegyük ezt 

vagy azt ….. 

 

Nekünk muszáj ….. 

Tanáraink/szüleink/edzőink kérik/szeretnék ezt. 

Talán igazuk van. 

Néha semmi kedvem sincs semmihez. 

De én nem szeretek…. 

De megteszem, mert (később) (nem) szeretnék/akarok ……. 
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Reflexió a 3. órához 

 

Összességében elégedett vagyok az órával. Az óratervben kitűzött célokat túlnyomó részt sikerült megvalósítanunk, csak kevés esetben nem 

sikerült a saját vélemény kifejtésével teljessé tenni a feladatot. Az óraterv menetétől nem tértem el, és a választott munkaformákon sem változtattam 

az óra során.  

A kérdőív kitöltésével sikerült képet kapniuk egymásról, jellemezni csoportjukat és a beszélgetés során kiemelni a legfontosabb eredményeket. 

Sajnos két tanuló otthon felejtette a kérdőívét, így jól jöttek az extra fénymásolatok. Ők ketten a házi feladat megbeszélése alatt próbáltak válaszokat 

adni a kérdőív kérdéseire, de volt még így is lemaradásuk. A közvélemény-kutatás során viszont ügyesen próbáltak improvizálni. Néhány diák 

próbált társa kérdőívébe kukucskálva válaszokhoz jutni, de kérésemre visszatért a kérdezz-felelek módszerhez. Az időbeosztást illetően keletkezett 

némi eltérés: a kérdőívek eredményeinek megvitatása ugyanis a sok hozzászólás miatt hosszabbra nyúlt, 4 helyett 6-7 percet vett igénybe, de olyan 

jó volt hallgatni őket! Ezért aztán a poszterek elkészítésére szánt időből csíptem le 2-3 percet, mert az fontosabb volt számomra, hogy a végén 

mind a négy csoport bemutathassa művét. (A házi feladatot kicsengetés után tudtam csak feladni, így időhiány miatt sajnos a fénykép készítése is 

elmaradt.)  

Lelkesen láttak neki egy számukra fontos környezet leírásának, a környezet szabályainak, lehetőségeinek bemutatásához. Örültek, hogy 

rajzolhatnak! A diákokat érdekelte, mit alkottak társaik, együtt éltek a kiselőadásokkal. A poszterek bemutatása nagyon jól sikerült, szép munkák 

születtek, amelyhez négyből három csoport a feladatnak megfelelően saját véleményt is megfogalmazott. A negyedik csoportnál talán észre kellett 

volna vennem, hogy nem foglalkoznak a handoutban segítségül kapott kifejezésekkel, mert akkor fel tudtam volna hívni a figyelmüket erre. 

A diákok az órai munka során mindvégig törekedtek a tanult nyelvtan és szókincs használatára. A módbeli segédigéknél alkalmazandó keretes 

mondatszerkezet szóban olykor nem helyesen hangzott el, de ez nem hátráltatta a kommunikációt. Ne feledjük, hogy mindössze 2 órája tanulták 

ezt az új anyagot. Biztos vagyok benne, hogy a témakör további feldolgozása során további fejlődést fognak mutatni e téren is. Írásban kevesebbet 

hibáztak, a kérdőív b oszlopába és a poszterekre is a helyes alakok kerültek. Úgy érzem, ez utóbbi a csoportmunkának is köszönhető, hisz tudták 

egymást javítani.  

Összegzésképpen elmondhatom, hogy a kitűzött célokat sikerült megvalósítanom. Legközelebb igyekszem még nagyobb gondot fordítani az 

időbeosztásra. Örülök, hogy jó hangulatú óra volt, amelyet benyomásom szerint a diákok is hasznosnak ítéltek és élveztek.  
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E) Hospitálási napló 

A pedagógus neve: XY 

Az óra helye: ZA 

Műveltségi terület: Élő idegen nyelv 

Tantárgy: angol 

Az óra témája: Az emberi test szókincse (hat sérülés és hat, testrészekhez köthető idiomatikus kifejezés) 

Tankönyv: Solutions (Oxford University Press): Unit 4/A The human body (Az órára vonatkozó oldal csatolt dokumentumban) 

Az osztály: 9/D 

Az óralátogató neve: XY 

Dátum: 2014. okt. 7. 

LÉPÉS AZ ÓRA MENETE MUNKAFORMA ESZKÖZ IDŐ MEGJEGYZÉS 

 

 

1. 

A tanár (továbbiakban: T) öt csoportba osztja a 

tanulókat. Mindegyik csoport kap 15 

szókártyát, amelyeken testrészek neve van. A 

tanulók felváltva húznak szókártyát, és a 

kihúzott szót addig kell pantomimozniuk, amíg 

a többiek ki nem találják a kártyán lévő szót. 

 

csoportmunka 

 

 

15 szókártya 

csoportonként 

(csatolt 

dokumentum) 

 

 

6’ 

 

 

Tanulók lelkesen és nagy kedvvel vesznek 

részt a feladatban. T csoportról csoportra 

járva segít. T a feladat végén néhány 

problémát okozó szót kiemel és-- a 

humort sem nélkülözve--bemutat. (pl. 

tongue; gum)  

 

 

2. 

 

 

T megkérdezi a tanulókat, hogy valaha 

szenvedtek-e bármiféle sérülést. A tanulók 

válaszai felkerülnek a táblára.  

 

 

frontális 

 

 

 

tábla 

 

 

 

7’ 

Tanulók kizárólag célnyelven adják elő 

sérülésük rövid történetét. T hagyja a 

tanulót folyamatosan beszélni, nem javít. 

T a táblának az erre a feladatra fenntartott 

részére írja fel a sérüléseket. (pl. broke her 

thumb; dislocated his shoulder etc.) 

Gyakori kollokációk kerülnek fel a 

táblára!   
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3. 

 

 

Tanulóknak azokat a sérüléssel kapcsolatos 

kifejezéseket kell a handout megfelelő 

oszlopába beírni, amelyek nem idiomatikus 

kifejezések.  

 

 

 

csoportmunka 

 

 

Handout 

(csatolt 

dokumentum)

, tábla 

 

 

6’ 

 

Az előző lépés logikus folytatása. Minden 

tanuló kap egy handoutot. Javasolt a 

táblázat első oszlopába a fizikai 

sérüléseket jegyezni. A tanulókat ez nem 

zavarja, elmélyülten dolgoznak. T minden 

csoportot folyamatosan monitoroz, és a 

feladat végén ellenőriz. T a kifejezéseket a 

tábla közepére írja. Szépen alakul a 

táblakép! 

 

4. 

Tanulók beírják a maradék idiomatikus 

kifejezéseket a táblázat első oszlopába. 

frontális  Handout 

(csatolt 

dokumentum) 

2’ T a tábla bal oldalára írja az idiomatikus 

kifejezéseket. (pl. split hairs etc.) Teljesen 

átgondolt és világos táblakép! 

 

5. 

 

Tanulók tankönyvükben párosítják az 

idiomatikus kifejezéseket definícióikkal.  

 

csoportmunka 

 

tankönyv 

 

6’ 

 

A tankönyv definícióit nem könnyű 

megérteni! Nagy a tanakodás a csoporton 

belül. T minden csoportnak segít. A 

feladat végén T ellenőriz. 

 

 

6. 

T a tanterem végébe megy, tanulók nem látják 
sem a táblát, sem a könyvüket. T az 

idiomatikus kifejezések definícióit adja, 
tanulók mondják a definíciókat.  

 

frontális 

 

 

 

3’ 

 

A tanulók némi pontatlansággal, de 

lelkesen próbálják felidézni az 

idiomatikus kifejezéseket. 

 

 

7. 

 

Tanulók becsukják a szemüket. T a táblánál 

egy-egy szót kitöröl az idiomatikus 

kifejezésekből. T először párban, majd 

frontálisan egészíti ki a kifejezéseket.  

 

pár→frontális 

munka 

 

tábla 

 

. 3’ 

Ez már könnyebben megy. Talán ennek 

kellett volna a 6. lépésnek lennie, hiszen 

ez könnyebb, mint az előző! Így a teljes 

idiomatikus kifejezés is könnyebben 

felidézhető lett volna. Némi 

következetlenség tapasztalható. 
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8. 

A tanár által kiosztott handout hét kérdése az 

órán tanult szókincset gyakoroltatja úgy, hogy 

lehetőséget ad a tanulóknak, hogy saját 

életükből vett példákkal rögzítsék a szavakat és 

kifejezéseket. 

 

pármunka 

Handout 

(csatolt 

dokumentum) 

 

 

11’ 

Élénk társalgás alakul ki angolul a diákok 

között. Láthatóan élvezik a beszélgetést. T 

a feladat végén néhány választ 

meghallgat. Egyértelmű a tanulók tanárba 

vetett teljes bizalma. 

9. Házi feladat: A szókincs gyakorlása a tankönyv 

illusztrációi és feladatai segítségével 

 

frontális 

 

tankönyv 

 

1’ 

Az óra elég motivációt és irányítást adott 

a házi feladat elvégzéséhez 
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Az órán használt handoutok  

Szókártyák az első lépéshez 

 

ankle 

 

 

index finger 

 

throat 

 

eyebrows 

 

thigh 

 

hip 

 

 

nostrils 

 

lips 

 

gum 

 

tongue 

 

elbow 

 

 

wrist 

 

waist 

 

heel 

 

chest 

 

 
Handout a 3 és a 4. lépéshez 

 

Group the following phrases.  

twist your ankle  get something off your chest  split hairs 

have a stiff neck  to pull somebody’s leg    break a bone  

twist someone’s arm be head over heels in love  pull a muscle 

dislocate a finger  have aching feet   put your foot in it  

Idioms Verb + noun 

be head over heels in love 

 

 

 

 

 

 

 

break a bone 

 

Handout a 8. lépéshez  

Have you ever twisted your ankle? 

Have you ever broken a bone? 

Who do you turn to if you want to get something off your chest? 

Which classmate of yours pulls your leg most often? 

Have you ever been head over heels in love? 

Have you ever burnt your finger or arm while cooking? 

Are you planning to dye your hair? 
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F) Hospitálás reflexió 

Előzmények 

Angol szakos kolléganőm kilenc éve került az iskolánkba, és most szeptemberben öt év gyes után tért 

újra vissza közénk. Rendkívül kíváncsi voltam az órájára annál is inkább, mert általános és 

középiskolában is tanítványom volt. Készségesen egyezett bele, hogy hospitáljak nála, és rövid 

gondolkodás után egy kilencedik évfolyamos osztályba invitált. Ez a csoport a hetedik évfolyam kezdete 

óta tanul együtt, és az élet úgy hozta, hogy minden évben más tanárt kaptak, így kolléganőm már a 

harmadik angoltanáruk. Heti négy órában tanulják a nyelvet, és B1 szintről kezdenek elmozdulni B2 

szint felé. Ennek megfelelően egy Intermediate könyvet használnak. A csoporttal egyébként még 

sohasem találkoztam, így teljesen elfogulatlanul vettem részt az órán. (Már amennyire elfogulatlan lehet 

egy tanár egy nagyon kedves, volt tanítványával.) Az órát módszertani szempontból próbáltam követni 

és elemezni. Nem tanácsot adni mentem be, hanem őszinte érdeklődés vezérelt, hogy egy tehetséges, 

fiatal kolléga hogyan tanít. Kíváncsi voltam, hogy az óratervben megálmodott célok, gyakorlatok, 

munkaformák, szemléltető eszközök hogyan realizálódtak az órán, illetve mit kellett változtatni az 

eredeti tervhez képest. Ezt aránylag könnyű volt megtennem, hiszen az óráról részletes jegyzetet 

készítettem (hospitálási napló; csatolt dokumentum).  

 

Megfigyelési szempontok 

Egy órát több szempont szerint lehet megfigyelni. Én ehhez az órához az alábbi, globális 

szempontsort választottam: 

 

1. A tervezés (Óraterv) 

 Az óra célja (szókincstanítás, íráskészség-fejlesztés stb.) 

 A feladatok kiválasztása és összefűzése (tankönyv / saját tervezésű feladatok) 

 A munkaformák megválasztása (egyéni, páros, csoport) 

 A szemléltető eszközök (slide-ok, handoutok, reáliák, táblakép stb.) 

 Az egyes lépésekre szánt idő 

 

2. A megvalósítás 

 a) Szaktárgyi tudás: 

 nyelvtudás, óravezetés célnyelven 

 a tanítandó anyag alkalmazott nyelvészeti szempontból 

 b) Módszertani és pedagógiai felkészültség: 

 a kitűzött cél megvalósítása 

 az érdeklődés fenntartása 
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 a tanulói aktivitás biztosítása 

 a bizalom légkörének megteremtése 

 a feladatok egyértelmű kiadása 

 a munkaformák megszervezése 

 a tanuló munkájának elismerése és ellenőrzése 

 a szemléltetőeszközök használata 

 c) A tanári egyéniség: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elemzés 

Az óra célját a tankönyv 4/A fejezete egyértelműen kijelöli: az emberi test szókincse; néhány sérülés 

szókincse és hat, testrészekkel kapcsolatos, idiomatikus kifejezés elsajátítása. A kolléganő ennek 

megfelelően szókincsfejlesztő órát tervezett, és mindent ennek rendelt alá. Úgy érezte azonban, hogy a 

tankönyv nem elég célratörően építi fel a gyakorlatokat, ezért handoutokat készített, és ezekre épülő 

feladatokat tervezett. (A könyvet csak az óra 21. percében nyitották ki a tanulók.) A munkaformákat is 

jól látta előre, a táblakép is úgy alakult, ahogyan megálmodta, és az időkeretet is sikerült betartania. Két 

helyen tért el óratervétől. Az első eltérés véletlen volt: az óraterv két lépését véletlenül felcserélte (a 

hospitálási napló 6. és 7. lépése), így egy nehezebb gyakorlat előzött meg egy könnyebbet. Ez okozott 

némi nehézséget a tanulóknak. A kolléganő észre is vette ezt a módszertani kisiklást, de már nem tudta 

korrigálni. A második eltérés tudatos volt. Az óraterv utolsó lépése lehetőséget adott arra, hogy a 

szókincset a tanulók a saját életükből vett példákkal társalgás közben gyakorolhassák. Ez előtt egy 

hallásértési feladat volt betervezve, amelyet a kolléga kihagyott, mert úgy gondolta, hogy az órán tanult 

szókincs kommunikatív szituációban történő gyakorlása fontosabb, és ha ragaszkodik a hallásértési 

feladat elvégzéséhez, akkor nem jut elegendő idő a szókincs gyakorlására. Helyes döntés volt. 

A tanárnő az órát kitűnő angolsággal vezette. Instrukciói és magyarázatai egyaránt könnyen 

követhetőek voltak. A megtanítandó szavakat és kifejezéseket minden alkalommal a hozzájuk 

természetesen kapcsolódó szókapcsolatokkal együtt prezentálta, és rögtön kommunikatív szituációkban 

gyakoroltatta. Az óra végi beszélgetésben a tanulók a sérülésekkel kapcsolatos szókincset és néhány 

idiomatikus kifejezést is könnyedén és pontosan használtak.  

A feladatok motiválók voltak, és az ügyesen tervezett és jól szervezett pár- és csoportmunkák 

biztosították a tanulók folyamatos aktivitását. Pillanatok alatt kialakultak a csoportok, és úgy 

helyezkedtek el a tanulók, hogy mindenki lássa a másikat. A tanárnő nyilván minden órán ragaszkodik 

ahhoz, hogy a kommunikáció angolul folyjon, mert − egy-két diákot kivéve − mindenki angolul beszélt 

a társaival. A frontális beszélgetések alkalmával nem javította a tanulók nyelvi hibáit – kivéve, ha az 

éppen tanulandó szókincsbe csúszott hiba −, amivel sikerült elérnie azt, hogy mindenki merte vállalni a 

kockázatát annak, hogy elmesélje sérülése történetét. Ez csak akkor valósulhat meg, ha mély a bizalom 

a diák és a tanár között. A bizalom légkörét erősítette az is, hogy a tanárnő minden pár- és csoportmunka 

alkalmával egy rövid ideig csatlakozott a diákokhoz, és tapintatosan segítette a feladat végrehajtását, 

illetve dicsérte a tanulók erőfeszítéseit. 
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Az óra követhetőségét nemcsak az instrukciók egyértelmű kiadása segítette, hanem a logikusan 

végiggondolt és kivitelezett táblakép is. A kolléganőnek a teremben sajnos nem állt rendelkezésére 

interaktív tábla, de így is sikerült interaktívvá tennie az órát a tábla kreatív használatával. (A kolléganő 

elmondta, hogy könnyebb azokra az óráira felkészülnie, amelyek olyan termekben vannak, ahol van 

interaktív tábla.)  

A diákok motiváltságát és aktivitását nemcsak a jól átgondolt óraterv, a magas szintű módszertani és 

pedagógiai felkészültség biztosította, hanem legalább annyira a tanárnő erőt és határozottságot sugárzó 

egyénisége, amely nem nélkülözte a humort sem. Olyan légkört sikerült teremtenie, amelyben a munka 

könnyed és élvezetes volt. Az is egyértelmű volt, hogy ő maga is rendkívül jól érzi magát, örömmel tölti 

el diákok társasága, és szórakoztatja a tanítás. Ezt nagy részben köszönhette annak, hogy nem követte 

szolgai módon a tankönyv feladatait, hogy egy saját maga által kigondolt úton akart eljutni célja 

eléréséhez, így rendkívül motivált abban, hogyan sikerül-e végrehajtania tervét. 

 

Az óra tanulságai 

Ez a hospitálás megerősített abban, hogy akkor igazán motivált egy tanár az óra céljának elérésében, 

ha az odavezető utat következetesen végiggondolja. A kolléganőnek volt bátorsága ahhoz, hogy a 

tankönyv egy feladatát átalakítsa, handoutot készítsen hozzá, mert úgy érezte, hogy az ő megközelítése 

következetesebb, mint a tankönyvé. Természetes tehát, hogy feszült kíváncsisággal várta, számítása 

beválik-e. A tanárnő motiváltsága átragadt a tanulókra is, és ez kedvező légkört teremtett a tanuláshoz. 

Szóval, sajnos nem szabad elhinnem, amit elég sok nyelvkönyvcsomag állít magáról: „mi már kitaláltuk 

az óra minden mozzanatát, elég, ha követed a tanári kézikönyv lépéseit”. Minden órába be kell építenem 

saját ötleteimet is, máskülönben kevéssé fog érdekelni a megvalósulás.  

Az is megerősítést jelentett, hogy kellő felkészüléssel mindent el lehet magyarázni a célnyelven. A 

tanárnőnek hat, meglehetősen nehéz idiomatikus kifejezést kellett megtanítania (pl. put your foot in it; 

pull sb’s leg; twist sb’s arm etc.) amelyek jelentését csak egyszerű, ámde beszédes példákkal lehetett 

egyértelművé tenni.   

A tanárnő többször kérte a tanulókat, hogy egy-egy témával kapcsolatban számoljanak be személyes 

élményeikről. A diákok önbizalmának építése érdekében a nyelvi hibákat ilyenkor nem javította. Ennek 

is köszönhetően, a tanulóknak nem okozott különösebb lelki megterhelést, hogy társaik előtt idegen 

nyelven megnyilvánuljanak. Ebben a tekintetben önmérsékletet kell majd tanúsítanom nyelvóráim alatt, 

mert nem mindig tudom megállni, hogy tanítványaim hibáit ne azonnal javítsam.  

Példaértékű volt az is, ahogyan a pár- és csoportmunkák alatt a diákok egymással angolul beszéltek. 

Ha mégis elhangzott egy-egy magyar mondat, a tanárnő jól megjátszott, játékos hitetlenkedéssel nézett 

az elkövetőre, aminek az volt az üzenete, hogy a nyelvórán ez nem helyénvaló. Tetszett a finom jelzés, 

lehet, hogy kipróbálom. 

Kolléganőm a diákok rövidebb válaszait általában megismételte, jobban mondva ’felhangosította’, 

mert nem volt abban biztos, hogy a terem távolabbi részeiben is hallották. Ez a ’visszhangozás’ egy idő 

után meglehetősen zavaró volt, különösen azért, mert ebbe a hibába én is gyakran beleesem. Látva azt, 

hogy ez egy idő után meglehetősen irritáló, megpróbálok erről leszokni, és inkább arra ösztönözni 

tanítványaimat, hogy megfelelő hangerővel beszéljenek.  
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G) Esetleírás 

Egy 11. évfolyamos osztállyal 1990-ben készült BBC televíziós sorozatot dolgoztunk fel. A sorozat 

műfaját tekintve politikai thriller, és a főszereplő egy rendkívül tehetséges politikus, aki gátlástalanul tör 

célja felé. A karakter III. Richárd és Jágó különös keveréke: zseniális intellektussal és manipulatív 

képességgel bír, rendkívül szellemes, és noha pontosan lehet tudni, hogy gazember, mégis vonzónak 

találja a néző. A film rengeteg kérdést vet fel: a hatalom korrumpáló közegétől, a politikai játszmák 

erkölcsi szintjén át, egészen a média szerepéig, hogy csak néhányat említsek.  

A csoport angoltanáraként úgy gondoltam, a sorozat megtekintése és megvitatása után ideális házi 

feladat lesz tanítványaim számára, hogy egy irodalmi esszét írjanak, amelyben a film egy olyan 

gondolatát fejtik ki, amelyik különösen megragadta őket. Természetesen tisztáztuk az irodalmi esszé 

műfaji sajátosságait, és a beadási határidőt. Tudtam, hogy egy ilyen esszé elkészítéséhez rengeteg idő 

kell, mert addig kell forgatni az ember fejében az egész művet, addig kell várni, amíg ki nem pattan az 

a szikra, amely beindítja az ember fantáziáját, és utána már „csak”’ jól meg kell írni a fogalmazást.  

Tehát az esszéírás kötelező volt mindenki számára, ugyanakkor –hogy még inkább motiváló legyen 

a feladat -- versenyt is hirdettem belőle. Arra kértem a diákokat, válasszanak maguknak jeligét, mert az 

írásművek javítása után a végső változatot mindenki megkapja, és szavazni lehet a legjobbnak tartott 

esszére. Az élet úgy hozta, hogy a beadási határidő június elejére esett, így egyértelművé vált, hogy a 

’versenyműveket’ nyári szabadságom alatt fogom javítani és visszaküldeni változtatásokra egészen 

addig, amíg azok végső változatnak nem tekinthetők. Érkeztek is e-mailben az irodalmi esszék szép 

sorjában, és én - fogamat összeszorítva, és magamat sajnálva a nyári kánikulában - szorgalmasan 

javítgattam őket.  

Az egyik reggel, amint ismét nekiveselkedtem az előző nap beérkezett művek olvasásának, az egyik 

diák esszéje valahogyan ismerősnek tűnt. Mintha már ezt olvastam volna valahol. Gyanúm egyre erőseb 

és kínzóbb lett, mígnem úgy döntöttem, hogy a fogalmazás első néhány mondatát bemásolom a Google-

ba, és nem kis meglepetésemre, azonnal megtaláltam azt az oldalt, ahonnan tanítványom egy az egyben, 

a legkisebb változtatás nélkül kimásolta az esszét.  

Több lehetőség futott át az agyamon. Az egyik, hogy egy dörgedelmes e-mailben „lemennydörög 

szavam”, és rámutatok a plagizálás erkölcstelen voltára, jól lehordom a gyereket egy hatalmas elégtelen 

kíséretében. Ezt elvetettem, mert arra gondoltam, tanítványom nagyjából erre számít. Azaz, ha 

észreveszem a csalást, akkor pontosan a fent említett módon fogok eljárni. És amúgy sem szeretek 

erkölcsi magasságokból prédikációkat tartani. Tehát a következő e-mailt fogalmaztam meg, persze 

angolul, hiszen ez a kapcsolattartás nyelve köztem és a diákok között: 

 

„Kedves  ………….! 

Az esszét, amit írtál, elolvashattam volna az alábbi weblapon:  

(Ide a linket másoltam, ahol a cikk olvasható.) 

Ha te tanár lennél, és én diák, akkor mit tennél? 

További jó nyarat kívánok!” 
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Egész nyáron nem érkezett válasz a fenti e-mailre. Azt hittem, szegény gyerek a saját levében fő, de 

az első szeptemberi órán kiderült, hogy nem ellenőrizte elektronikus postáját. Arra kértem, olvassa el a 

levelem, amit még a nyár elején írtam neki. Ekkor elvörösödött, ami számomra azt jelentette, hogy van 

erkölcsi érzéke. Mert csak az szégyenkezik, aki tudja, hogy hibázott. Másnap megérkezett tanítványom 

e-mailje: 

 

Kedves Tanár úr! 

Nagyon sajnálom, ami történt, és nem fog többé előfordulni. Nem akartam becsapni, de akkoriban 

rengeteg problémám volt, és képtelen voltam bármilyen elfogadható ötlettel előrukkolni, de valamit 

küldenem kellett. 

Kérem, bocsásson meg nekem! 

Minden jó kívánok!” 

 

Válaszlevelemben elfogadtam bocsánatkérését, és felhívtam a figyelmét arra, mekkora szerencséje 

volt, hogy ez most történt, és nem később, mondjuk egyetemi évei alatt. Azt is megemlítettem, hogy 

most nem lepleződött le a többiek előtt, de ez történhetett volna másképpen is. Kedvesen, de kevéssé 

félreérthető módon az iránt érdeklődtem, hogy írna-e egy önálló esszét a saját maga tollából. Azonnal 

érkezett a válasz, amelyben két hét haladékot kért a fogalmazás elkészítéséhez, melyet természetesen 

biztosítottam számára. És valóban, még jóval a határidő lejárta előtt megérkezett az irodalmi esszé. 

Egyéni volt és rendkívül érdekes.  

Az igazat megvallva, eszembe sem jutott a házi feladat kiadásakor az osztály figyelmét felhívni a 

plagizálás veszélyeire. Mint a legtöbb tanár, én is naiv voltam, és úgy gondoltam, hogy ezek a kreatív 

és kedves diákok minden különösebb erőfeszítés nélkül képesek lesznek maguktól is elvégezni a 

feladatot. Pedig ilyen nincs, hiszen minden ilyen feladat komoly erőpróba különösen akkor – és ez 

tanítványom leveléből ki is derült −, ha egyszerre több fronton kell helytállniuk. Természetesen nem 

említettem, és nem is fogom soha az osztály előtt, ami történt, de a legközelebbi hasonló feladat előtt 

mindenképpen tisztázom csoportjaimmal, hogy a plagizálás milyen súlyos következményekkel járhat. 

Nincs kétségem azonban afelől, hogy bűnbánó tanítványom még egyszer ezt a hibát nem fogja elkövetni. 
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H) Az értékelés dokumentumai 

 

Dolgozat 

Kontrollarbeit für die Gruppe 7.X       Datum 

Name: ______________________________________ 

 

 

1. Was symbolisieren die Piktogramme? Beschreibe sie mit Hilfe von Modalverben. 

 

a)  b)  c)   d)   e)  f)  

 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________ 

f) __________________________________________________________________ 

12 Punkte/____ 

  

2. Ergänze wollen, sollen, möchten, können, müssen, dürfen.  

 

a. Katrin ist zwölf Jahre alt. Sie ......................... noch nicht in die Disko gehen. 

b. Die Chefin sagt, er ......................... einen Brief schreiben. 

c. Wir können keine Pause machen. Wir ......................... arbeiten. 

d. Dein Bruder spielt gut Gitarre. ......................... du auch Gitarre spielen? 

e. Hast du heute Abend Zeit? ......................... du mitkommen? 

f. Die Ampel ist rot. Wir ......................... nicht gehen. Wir ......................... warten. 

g. Barbara ......................... nicht Zähne putzen. Sie ......................... spielen. 

h. Der Vater sagt, Klaus ......................... Klavier üben. Aber er ......................... im Internet surfen. 

          11 Punkte/___ 
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3. Bilde Sätze. 

 

a. die Kinder – schnell – schwimmen können – aber – sie – nicht so gut – springen können 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

b. mein Bruder – laut singen möchten – aber – hier – man – nicht laut – singen dürfen  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

c. ich – telefonieren wollen – aber – man – hier – benutzen dürfen – keine Mobiltelefone 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6 Punkte/___    

 

4. Ergänze die Sätze.  

 

Lionel Messi kann ____________________________________________________________ 

Garfield mag ________________________________________________________________ 

Die Schüler müssen___________________________________________________________ 

 

6 Punkte/___ 

 

5. Was tun diese Leute auf den Fotos? Wie findest du das?  

Schreib deine Meinung in 30-40 Wörtern zu Bild a) oder Bild b). Benutze Modalverben. 

 

a) Hochzeit am Strand    b) Sprayer bei der Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild _____ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Inhalt 5 Punkte/___ 

Wortschatz 5 Punkte/___ 

Grammatik 5 Punkte/___ 
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Megoldókulcs 

Lösungsschlüssel 

 

 

1. Was symbolisieren die Piktogramme? Beschreibe sie mit Hilfe von Modalverben. 

 

a)  b)  c)   d)   e)  f)  

 

a) Man darf hier nicht fotografieren. Hier darf man keine Fotos machen. 

b) Man kann hier mit Kreditkarte bezahlen. Hier kann man Kreditkarte/n benutzen. 

c) Hier darf man nicht sprechen. Man soll hier leise sein/sprechen. 

d) Hier darf man nicht telefonieren. Man darf hier keine Mobiltelefone/Handys benutzen. 

e) Hunde dürfen hier nicht baden. 

f) In der Nähe/Hier kann man ein Krankenhaus finden. 

12 Punkte/____ 

  

2.  Ergänzen Sie wollen, sollen, möchten, können, müssen, dürfen.  

 

a. Katrin ist zwölf Jahre alt. Sie darf noch nicht tanzen gehen. 

b. Die Chefin sagt, er soll einen Brief schreiben. 

c. Wir können keine Pause machen. Wir müssen arbeiten. 

d. Dein Bruder spielt gut Gitarre. Kannst du auch Gitarre spielen? 

e. Hast du heute Abend Zeit? Kannst du mitkommen? 

f. Die Ampel ist rot. Wir dürfen nicht gehen. Wir müssen warten. 

g. Barbara will nicht Zähne putzen. Sie möchte / will spielen. 

h. Der Vater sagt, Klaus muss / soll Klavier üben. Aber er will / möchte im Internet surfen. 

 

              

            11 Punkte/___ 

  

3. Bilde Sätze. 

 

a. die Kinder – schnell – schwimmen können – aber – sie – nicht so gut – springen können 

Die Kinder können schnell schwimmen, aber sie können nicht so gut springen. 

b. mein Bruder – laut singen möchten – aber – hier – man – nicht laut – singen dürfen  

Mein Bruder möchte laut singen, aber hier darf man nicht laut singen. 

c. ich – telefonieren wollen – aber – man – hier – benutzen dürfen – keine Mobiltelefone 

Ich will telefonieren, aber man darf hier keine Mobiltelefone benutzen. 

6 Punkte/___    
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4. Ergänze die Sätze.  

 

Lionel Messi kann kann sehr gut Fußball spielen. 

Garfield mag Montag nicht/Lasagne essen/schlafen/mit Ubul spielen. 

Die Schüler müssen Deutsch/Mathe usw./viel lernen/Hausaufgaben machen/zur Schule gehen. 

6 Punkte/___ 

 

5. Was tun diese Leute auf den Fotos? Wie findest du das?  

Schreib deine Meinung in 30-40 Wörtern zu Bild a) oder Bild b). Benutze Modalverben. 

 

a) Hochzeit am Strand    b) Sprayer bei der Arbeit 

 

 

 

 

 

 

Bild a) 

 

Der Mann und die Frau/Sie heiraten am Strand. Sie sind barfuss. Das macht man nicht oft, aber das 

darf man, es ist absolut nicht verboten. Es ist warm, sie müssen keine Schuhe tragen. Ich finde das toll! 

Barfuss ist es total bequem. Vielleicht möchte ich später auch barfuss heiraten. 

 

 Ich finde das ein bisschen blöd/komisch: ihr Kleid ist elegant, aber sie sind barfuss. Ich möchte das 

nicht so machen. Ich mag nicht barfuss sein. Aber es ist ihre Hochzeit, sie können das machen, es ist 

kein Problem für mich. 

 

Bild b) 

 

Ein Mann oder eine Frau (ich kann das nicht sehen) bemalt eine Wand. Ich finde dieses Bild 

cool/toll, aber Graffitis sind verboten,  das darf man nicht machen, es ist illegal. Die Polizei kann den 

Sprayer bestrafen und er muss dann bezahlen. Viele denken, Graffitis machen die Wände/Züge/ 

Bushaltestellen kaputt. 

 

Graffitis finde ich super. Graffitis können sehr gut aussehen/witzig sein. Es ist für mich kein 

Vandalismus, sondern Kunst. Aber es ist nicht egal, wo. Es gibt viele Orte für Sprayer: dort ist das 

Malen legal/erlaubt. Graffiti-Fans sollen dort Wände bemalen.  

 

Inhalt 5 Punkte/___  Wortschatz 5 Punkte/___  Grammatik 5 Punkte/___ 
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50-42.5 Punkte=5 

42-35 Punkte=4 

34-27.5 Punkte=3 

27-20 Punkte=2 

19-0 Punkte=1 

 

Reflexiók a dolgozat összeállítására és eredményeire 

A Lagune 1. tankönyv Wollen, sollen című témaköre a 20. tanegységgel zárul majd, ekkor jön el az 

ideje a témazáró nagydolgozatnak. A tematikus tervben vázolt 6 óra alatt a 16−17. tanegységeket 

dolgozzuk fel, és az utolsó, hatodik órán egy kisebb anyagot felölelő írásbeli számonkérést végzünk. 

Tapasztalatom szerint, jobb eredménnyel jár a tanulási folyamat, ha több kisebb egységre tagoljuk a 

tananyagot. 4-5 óra anyaga átláthatóbb, könnyebben elsajátítható a kezdő nyelvtanulók számára, 

különösen ebben a korban. Az így szerzett jó jegy, elismerés is további motivációt adhat. A gyengébb 

jegy pedig egy időben érkező visszajelzést ad mind a pedagógus, mind a tanuló részére, hogy milyen 

téren van lemaradás.  

A következőkben feladatról feladatra bemutatom, hogyan és miért így állítottam össze a dolgozatot, 

és milyen eredményt értek el a diákok. A dolgozatban öt feladat szerepel. A módbeli segédigék helyes 

használatát kívántam mérni. A tőhangváltós igékre nem terjed ki a dolgozat, mivel azokkal mindössze 

egy órát foglalkoztunk.  

A tematikus egységünkön végighúzódó fő témánk a tiltó, informáló táblák értelmezése volt, ezért úgy 

gondoltam, hogy ezzel a színes feladattal nyitom a számonkérést, hátha a rajzok is oldják kissé a teszt 

komorságát. Itt tehát azt vártam el, hogy a módbeli segédigék segítségével önállóan fogalmazzák meg, 

mit jelentenek a piktogramok. Ez nem teljesen zárt végű feladat, ahol több jó megoldás is születhetett, 

hiszen nem adtam meg, mely kifejezéseket kell használni. Így lehetőségük volt rokon értelmű szavakat 

alkalmazni, ahogy ezt a megoldókulcsban is próbáltam érzékeltetni. Eltérő verziókat írhattak szórend 

tekintetében is. Mivel ez komplexebb feladat volt, így egy-egy helyes megfejtést 2-2 ponttal 

jutalmaztam. Fél pont, egy pont levonás a lexikai, nyelvtani hibákért járt. Ez lett a legjobban sikerült 

feladat. Alig volt rá példa, hogy nyelvtani hibát vétettek, inkább az volt jellemző, hogy néhány diák nem 

tudta felidézni a fürdeni vagy a kórház szót. 

A második feladatban a szövegkörnyezetből kellett rájönniük, hogy a felsorolt módbeli segédigékből 

melyik illik a lyukas szövegbe. Azt mértem tehát, hogy tudnak-e helyesen ragozni, ugyanakkor érezniük 

kellett a segédigék közti finom, jelentésbeli különbségeket is. Itt is elképzelhető volt több helyes 

megoldás is, és a tanulók zöme remekül választott, de ez esetben már valamivel több hibás megoldás is 

született, mint az előző feladatban. Az lehetett az oka, hogy számukra rövid vagy nem egészen 

egyértelmű volt a szituációt érzékeltető szövegkörnyezet, ezért következő alkalommal biztosan hosszabb 

leírást fogok adni a feladatban. 

A harmadik feladatban is a helyes szórenden és a ragozáson volt a hangsúly. Itt viszont megadott 

szavakkal kellett dolgozniuk, így ezúttal nem voltam elnéző a hibák tekintetében: csak a teljesen helyes 

tagmondatokért járt 1-1 pont. Elenyésző számú hiba született, benyomásom szerint inkább 

figyelmetlenségből. 
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A negyedik feladat szintén nyílt végű feladat volt, de úgy éreztem, ez nem okozhat gondot ennyi 

gyakorlás után. Nagyon kreatív megoldások születtek, minimális nyelvi tévesztéssel. 

Az utolsó volt a legösszetettebb. Itt egy választott képpel kapcsolatban kellett 30-40 szóban 

megfogalmazni a történéseket és az azzal kapcsolatos véleményüket. Ezúttal egy valódi kis szöveget 

kellett alkotni, így a pontozásnál külön értékeltem a tartalmat/felépítést, a szókincset, a nyelvtant. Az 

érettségiig ugyan még bőven van időnk, de nagyon megfelelőnek tartom ezt a fajta értékelést, mert 

biztosítja, hogy néhány, pl. nyelvtanilag elhibázott mondat ne ronthassa le az egész szöveg képét, ha 

egyébként van mondanivalója. Nagyon szép megoldások születtek, mindkét képre sokak választása 

esett, tehát úgy tűnik, jó döntés volt mindkettő. Itt pontlevonás leggyakrabban a rövidebb terjedelemért 

járt, nem volt mindenkinek elég ötlete, illetve az írás hevében óvatlanabbak voltak, jellemzően a szórend 

tekintetében. Ugyanakkor törekedtek a tanult szókincs és nyelvtani anyag alkalmazására, véleményük 

megfogalmazására. 

A ponthatárokat nem a legszigorúbban határoztam meg, mivel nyitott végű, sok önálló gondolat 

megfogalmazását igénylő, nehezebb feladatokat tartalmazott a dolgozat: az ötös osztályzathoz 85%-ot 

kellett elérni, a négyeshez 70 %-ot, a hármashoz 55 %-ot, a ketteshez pedig 40 %-ot.  

A 16 fős csoportból 10 diák szerzett ötös osztályzatot, 3-an kaptak négyest és 3 tanuló érdemelt 

közepest, ami nagyrészt igazolta elvárásaimat. Két tanuló nem az eddig megismert képességei alapján 

teljesítve szerzett gyengébb osztályzatot. Ők kapnak lehetőséget javításra, illetve a témakör végén írandó 

nagydolgozattal érhetnek el jobb jegyet. 

Elégedettek lehetünk tehát az eredményekkel. Sikerült átadnom a célként kitűzött tananyagot, van 

mire építenünk a következőkben. A jövőben is hasonló módon fogom feldolgozni a tananyagot és a 

dolgozat összeállításakor is csak a második feladaton fogok változtatni, ahol bővebb 

szövegkörnyezetet fogok biztosítani a megfelelő módbeli segédige kiválasztásához. 
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I) Egy diákcsere bemutatása 

 

Bevezetés 

Iskolám nemzetközi kapcsolatainak koordinátoraként számos esemény szervezésével tudok 

hozzájárulni ahhoz, hogy diákjaink az idegen nyelvet ne csak az iskolapadban, a tanár és társaik közötti 

mesterséges szituációkban, hanem éles helyzetekben is gyakorolni tudják. Az e-Twinning felület 

segítségével igen sok külföldi partneriskolával vettem fel a kapcsolatot, 21 iskolával valósítottunk meg 

diákcserét az elmúlt években, és jelenleg is e-Twinning projektet folytatunk egy finn és egy portugál 

iskolával. A közös munka nyelve minden esetben az angol, idegen nyelvi munkaközösség-vezetőként 

azonban igyekeztem olyan helyszínekre is eljuttatni tanulóinkat, ahol az iskolánkban oktatott másik két 

nyelv (francia és német) gyakorlására is lehetőség nyílt. A bemutatásra kerülő anyag közzétételéhez 

kollégáim hozzájárulásával is rendelkezem, mivel ők is jó gyakorlatként tartják számon a programot.   

 

A pedagógus szemével 

A diák- és tanárcserékre sikerült európai uniós támogatást 

kapnunk, ezért anyagi okok senkinek a részvételét nem 

akadályozták. A pályázatok elkészítésekor nagyon pontos, 

hónapokra lebontott ütemtervet készítettünk a külföldi 

tanárkollégákkal, így a megvalósítás során stabil keretek 

között tudtuk a részleteket kidolgozni.  Mivel angol szakos 

vagyok, egy olyan projektrészlet bemutatását tűztem ki célul 

ebben a munkában, amely egy angliai (Torbay-ban található) 

iskola meglátogatásából és az ottani és a másik két 

partneriskolából (német és francia) érkezett diákokkal 

közösen végzett tevékenységekből állt.  

A projekt célja az egészséges életmód tudatosabbá tétele volt, így számos sporttevékenységet és 

étkezéssel kapcsolatos tevékenységet tudtunk a programba szőni, és természetesen nem maradtak el a 

kulturális ismereteket gazdagító, országismereti élmények sem. Már az utazás során számos alkalom 

kínálkozott a tanulók meglévő nyelvi készségeinek kipróbálására: a repülőtéri biztonsági ellenőrzéstől 

az egyéjszakás londoni szállásig, a főváros nevezetességeinek megtekintéséig, a helyi közlekedés 

felfedezéséig és néhány jellegzetes londoni kifejezés elsajátításáig (pl. „Mind the gap” a földalattin, ami 

a későbbiekben szállóigeként dobta fel a diákok hangulatát). Londonban azonban csak egy napot 

töltöttünk, és a hagyományos angol reggeli elfogyasztása után az angol Riviérára indultunk. Az 

útbaigazítást és a távolsági buszra szóló menetjegyvásárlást a tanulók intézték, kiválóan.  

A torbayi iskola minden képzeletünket felülmúlta: az épület világos, tiszta, naprakész, ízlésesen és a 

tudásszerzést elősegítő módon dekorált falakkal várja tanulóit. A tantermek jól felszereltek, minden 

tanteremben rendelkezésre állt interaktív tábla, de görgős kocsin minden egyes tanuló számára 

laptopokat is tudtak biztosítani a tanórai munkához. Az órákon gyakorlatilag csak csoportmunkát 

végeztek a tanulók, valamennyi esetben internethasználattal segített anyaggyűjtéssel. A tanár munkáját 

pedagógiai asszisztens egyengette, aki minden órán a lassabban haladó tanulókat támogatta, hogy 

követni tudják a feladatokat. Könyvtár helyett Learning Resource Centre állt a diákok rendelkezésére, 
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ahol könyvekhez is és digitális anyagokhoz is hozzá tudtak férni. A legnagyobb elismerésem mégis 

annak az attitűdnek szól, amely a különleges pedagógus−diák közötti kapcsolat kialakulásának kulcsa 

volt. A közös munka valóban a kooperációra épült, a diákok végtelen bizalommal fordultak tanáraik felé 

nemcsak tanulmányi munkájukat illetően, hanem az egyéb hétköznapi eseményekkel kapcsolatban is. A 

tanár valóban csak segítő, irányító, sőt inkább jó útra terelő szerepet töltött be, ezzel munkája 

hatékonyságát jelentősen megnövelve. Ezt a pedagógiai hozzáállást Magyarországon is tanítják, 

számomra azonban hitelességét rendkívül megnövelte a tapasztalt példa, melyet saját tanításomban is 

igyekszem hasznosítani. 

Brixham városának közösségi életébe is sikerült némileg bekerülnünk: meglátogattuk a karácsonyra 

készülő nagybani halpiacot, ahonnan a királynő asztalára is szállítanak friss halat, és láttuk a halárverés 

menetét, végre nem csak képről ismerhettük fel a tengerből kifogott finom falatokat. Meglátogattuk a 

jachtkikötőt, amely minden brixhami lakó életének szerves része, és részt vettünk a vendéglátó iskola 

tanulóinak jótékonysági akcióján, saját készítésű süteményeket árultunk a tengeri mentőcsapat 

támogatására.   

 

A nyelvtanár tapasztalatai 

A projektünkhöz kapcsolódó egyik tevékenységet az iskola háztartástantermében, a tankonyhán 

végeztük. Egy teljes karácsonyi menüsort készítettek el a tanulók angol nyelven megfogalmazott 

receptekkel, melyek később a négy nyelvre lefordított receptgyűjtemény részét képezték. (Lásd az 1. sz 

mellékletet.) Nem maradhatott el a hagyományos karácsonyi dekoráció sem. A tanulók négyfős 

csoportokban dolgoztak, minden csoportban minden nemzet diákja képviseltette magát, a közös 

munkanyelv az angol volt. Diákjaink mindig azt gondolják, hogy a tanult nyelvet elsősorban anyanyelvi 

beszélőkkel fogják használni. A csoportmunka során is bebizonyosodott, hogy angol nyelven minden 

más anyanyelvű személlyel is sikerrel lehet kommunikálni. Egy másik pozitív élmény az volt, amikor a 

tanulók észrevették, hogy nyelvtudásuk használhatóbb, magasabb szintű, mint német és francia társaiké. 

Büszkén fogadták az angol anyanyelvűek erről szóló elismerését, és tudásuk fejlesztéséhez ez további 

motivációt jelentett.  

                           

A beszélgetéseken kívül lehetőség adódott arra is, hogy saját országunk szokásait IKT-t használva 

mutassuk be. Tanulóink itt láttak először interaktív táblát, találékonyságukat azonban mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy pillanatok alatt beleszerettek, és addig próbálgatták a táblaszoftvert, míg végül 

sikerült segítségével egy prezentációt alkotniuk a hazai, nem éppen egészséges karácsonyi étkezési 

szokásokról.  
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A projekt folyamán számos alkalom kínálkozott a nyelvi készségek fejlesztésére. Készítettünk 

országunkat bemutató diasorozatot, útinaplót, négy nyelven szószedetet az étkezés és a sport témájában 

(2. sz. melléklet), egészséges életmódra ösztönző posztereket. A barátságok fenntartásának eszközévé 

az e-mail és a Skype vált.  

 

 

Együttműködés a kollégákkal és a szülőkkel 

A projekt megvalósítása számos konfliktuslehetőséget hordozott magában, ezért számomra a 

legnagyobb tanulságokat ezek legyőzése jelentette. Az anyagi támogatás elnyerése nem mindenkiben 

váltott ki örömöt. Részben a siker miatt érzett féltékenység hangjai szólaltak meg, részben egy jogos 

félelem attól, hogy a diákcserén részt vevő tanulók lemaradnak majd társaiktól. Mindezt tetézte az, hogy 

a diákcserén lévő tanárok helyettesítése az itthon maradók számára többletfeladatot jelentett. 

Megoldásnak az kívánkozott, hogy a lehető legtöbb kollégát bevonjam a projektbe. A téma sokrétű 

megközelítést tett lehetővé, az ének-zene, a testnevelés, a történelem, a földrajz, a biológia tantárgyak 

tanításához mindenképpen hozzájárult, nem beszélve természetesen az idegen nyelvekről. Az itthon 

végzendő feladatokba így sok kolléga be tudott kapcsolódni, és a legkitartóbbak számára lehetőség 

adódott arra, hogy a két év alatt megvalósult nyolc utazás valamelyikén elkísérjék a gyerekeket. 

Valamennyien szembesültek azzal, hogy a nyelvismeret hiánya bizony gátolni tudja őket abban, hogy új 

szakmai kapcsolatokat építsenek és szakmai tudást szerezzenek. Titokban nagy elégedettséggel 

hallgattam, amikor az utak után mindannyian azt tervezték, hogy beiratkoznak egy nyelvtanfolyamra. 

A szülőkkel speciális kapcsolatot kellett kialakítanom. Meg kellett értenem azt az ellentmondásos 

érzést, amely akkor támad a szülőkre, amikor szeretnék gyermeküket egy másik, távoli kultúrával 

megismertetni, ugyanakkor éppen a távolság miatt szeretnék őket inkább maguk mellett is tartani. 

Nagyon nagy bizalommal kellett legyenek irántam, hogy el merjék engedni gyerekeiket az utakra. A 

személyes kapcsolatot gyakori e-mail váltással és szülői értekezletekkel teremtettem meg. Igyekeztem 

nagyon részletes tájékoztatást adni a várható programról, a szállásról és az utazási körülményekről, mert 

ezzel könnyebbé tudtam tenni döntésüket. A diákcserék után számos köszönő és elismerő e-mailt kaptam 

az anyukáktól és az apukáktól.  

Összegzés 

A pedagógusok munkájának egyik legnagyobb veszélyét manapság az elfásultság, kiégés 

kialakulásában látom. A mindennapi rutinnal gyakran elvész az a belső indíttatás, ami munkánkat 
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hivatássá teszi. A megszokottól különböző iskolai szervezésű tevékenységek azonban újra felrázhatják 

a pedagógusokat, hogy ne csak az orrukig lássanak, és ez a projekt nekem is ezt az élményt adta. A teljes 

projekt megvalósításába kb. 20 kollégát tudtam bevonni, és meggyőződésem, hogy ez a munka nekik is 

hasonló tapasztalatokat jelentett. Igyekeztem a szervezést úgy megoldani, hogy az egyes kollégák 

számára részfeladatok jussanak, míg azokat a feladatokat, amelyek a teljes projekt ismeretét igényelték, 

én végeztem. Nagyon sokrétű feladatok között kellett kipróbálnom magam. Voltam könyvelő, 

rendezvényszervező, utazásszervező, elsősegélynyújtó, szociális munkás, PR-specialista és bébiszitter, 

valutaváltó és tolmács is. Úgy érzem, hogy a változatos feladatok nagy felelősséget igényeltek és 

projektvezetőként jól megálltam a helyem a munkában.  

A külföldi iskolákban ellesett új ötletekkel gazdagodva igyekeztem hozzájárulni az iskolámban 

folyó munka megújításához és magasabb színvonalra emeléséhez. A pozitív hatások megerősítették 

bennem azt a hitet, hogy hasonló tevékenységet más iskolákban is érdemes szervezni, ezért 

kollégáimon keresztül két másik kerületi iskolának is segíteni tudtam hasonló sikeres projektek 

tervezésében. 
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1. melléklet (Részlet a négynyelvű receptgyűjteményből) 

                                                                                                     

GERMAN ENGLISH FRENCH HUNGARIAN 

Apfel-Rosinen-

Crumble 
Apple and Sultana 

Crumble 

Crumble aux 

pommes 

Omlós almás-

mazsolás desszert 

Zutaten: 

100 g Mehl 

50 g Butter 

50 g Haferflocken 

25 g Zucker 

2 Äpfel 

50 g Rosinen 

 

Zubereitung: 

Den Ofen auf 190° 

C oder Gas Stufe 5 

vorheizen. Butter mit 

Mehl vermischen. 

Haferflocken und 

Zucker unterrühren. 

Äpfel vierteln, 

Kerngehäuse 

entfernen, dünn 

schneiden und in 

einer Alupfanne 

schichten. Rosinen 

hinzufügen. 

Streusel darüber 

streuen und 25-30 

Min. backen. 

Ingredients: 

100 plain flour 

50 g butter  

50 g oats 

25 g sugar 

2 eating apples 

50 g sultanas 

 

Preparation: 

Put the oven on at 

190c or GM5. Rub 

fat into flour. 

Stir in the oats 

and sugar. 

Cut apples into 

quarters, remove 

core and slice thinly. 

Arrange apple 

slices in a foil dish 

and add sultanas. 

Sprinkle crumble 

over top. Bake for 25 

– 30 minutes. 

Ingrédients: 

100 g farine 

50 g beurre 

50 g avoine 

25 g sucre 

2 pommes 

50 g raisins secs 

 

Préparation: 

Faire chauffer le 

four à 190° ou 

marque 5. 

Mélanger le 

beurre et la farine 

avec les doigts. 

Ajouter l’avoine et 

le sucre. Couper les 

pommes en quatre, 

enlever les pépins 

puis couper en fines 

tranches. Disposer les 

tranches de pommes 

dans un plat, ajouter 

les raisins secs. 

Repartir la pâte 

sur le dessus. 

Cuire 25 à 30 min. 

Hozzávalók: 

10 dkg liszt 

5 dkg vaj 

5 dkg zabpehely 

2,5 dkg cukor 

2 db alma 

5 dkg mazsola 

 

Elkészítés: 

A sütőt melegítsük 

190 fokra, vagy 

állítsuk ötös fokozatra. 

Morzsoljuk el a vajat 

a liszttel. Keverjük 

hozzá a zabpelyhet és 

a cukrot. Az almákat 

vágjuk negyedekre, 

távolítsuk el a 

magházat, és 

szeleteljük vékonyra.  

Tegyük az 

almaszeleteket egy 

grilltálcára és szórjuk 

rá a mazsolát, majd a 

tésztát. 25-30 percig 

süssük.  
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2. melléklet (Részlet a négynyelvű szótárból) 

COMENIUS VOCABULARY / VOKABULAR / VOCABULAIRE / SZÓTÁR 

Food / Die Nahrung / La nourriture / Ételek 

 

English Deutsch Français Magyar 

hunger der Hunger la faim éhség 

appetite 
der Appetit 

l’appétit (m) étvágy 

lack of appetite die Appetitlosigkeit 
le manque d’appétit, 

l’inappétence (f) 
étvágytalanság 

thirst der Durst la soif szomj 

food 
die Nahrung, 

die Kost la nourriture 
élelmiszer 

nutrition / diet die Ernährung 
l’alimentation (f) 

la nutrition 
táplálkozás / étrend 

types of food 
die Lebensmittel 

(n.pl.) 
les aliments (m.pl.) ételfélék 

dish die Speise le mets, le plat étel 

favourite dish die Lieblingsspeise le plat favori kedvenc étel 

 der Feinschmecker le gourmet  

greedy person der Schlemmer le gourmand falánk ember 

piggish person der Vielfraß le goinfre nagyevő 

gluttony 

greediness 
die Gefräßigkeit 

la gloutonnerie 

la gourmandise 
falánkság 

delicacy der Leckerbissen la friandise 
finomság 

csemege 

proteins das Eiweiß les protéines (f.pl.) fehérjék 

fat das Fett 
les matières (f) 

grasses, la graisse 
zsír 

carbohydrates die Kohlenhydrate 
les hydrates (m.pl.) de 

carbone 
szénhidrátok 

meat das Fleisch la viande hús 

beef das Rindfleisch le bœuf marhahús 
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joint der Braten le rôti vesepecsenye 

veal das Kalbfleisch le veau borjúhús 

pork das Schweinefleisch le porc sertéshús 

cutlet das Kotelett la côtelette bordaszelet 

escalope das Schnitzel l’escalope (f) hússzelet 

minced meat 
das Hackfleisch, das 

Mett 
la viande hachée darált hús 

meat balls die Frikadelle la boulette de viande fasírt 

lard der Speck le lard disznózsír 

smoked ham der Schinken le jambon (fumé) füstölt sonka 

boiled ham der gekochte Schinken 
le jambon 

blanc/d’York 
főtt sonka 

sausage die Wurst la saucisse, la 

charcuterie (en général) 

virsli 

kolbász 

cooked pork meat der Aufschnitt 
la charcuterie (en 

tranches) 
főtt sertéshús 

salami die Hartwurst le saucisson szalámi 

grilled sausage 
die Bratwurst 

la saucisse à griller grillezett virsli 

liver paté die Leberwurst 
le pâté de foie (en 

saucisse à tartiner) 
májas hurka 

poultry das Geflügel la volaille baromfi 

rosted goose der Gänsebraten l’oie (f) rôtie sült liba 

fowl das Wild le gibier szárnyas 

stew das Ragout le ragout pörkölt 

fish der Fisch le poisson hal 

soup die Suppe le potage, la soupe leves 

milk die Milch le lait tej 

pudding der Pudding le flan 
desszert, 

édesség 

cottage cheese der Quark le fromage blanc túró 

cream die Sahne la crème tejszín 
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yoghurt das/der Joghurt le yaourt joghurt 

cheese der Käse le fromage sajt 

egg das Ei l’œuf (m) tojás 

potato die Kartoffel la pomme de terre burgonya 

mashed potatoes der Kartoffelbrei 
la purée de pommes de 

terre 
burgonyapüré 

chips die Pommes frites les frites hasábburgonya 

soufflé der Auflauf le soufflé felfújt 

tin die Konservendose la boîte de conserve konzerv 

trimmings die Beilage la garniture körítés 

spice das Gewürz l’épice (f) fűszer 

salt das Salz le sel só 

pepper der Pfeffer le poivre bors 

mustard der Senf la moutarde mustár 

oil das Öl l’huile (f) olaj 

margarine die Margarine la margarine margarin 

butter die Butter le beurre vaj 

bread das Brot le pain kenyér 

white bread das Weißbrot le pain blanc fehér kenyér 

brown bread das Schwarzbrot le pain noir barna kenyér 

bun das Brötchen le petit pain puffancs 

baguette/stick of 

French bread 
das Stangenbrot la baguette. la flûte 

bagett 

francia kenyér 

biscuit der Keks le biscuit, le gâteau 

sec 
keksz 

cake/ pastry das Gebäck 
la pâtisserie, les petits 

gâteaux 
sütemény / tészta 

flour das Mehl la farine liszt 

oat flakes die Haferflocken 
les flocons (m.pl.) 

d’avoine 
zabpehely 
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dough der Teig la pâte dagaszt 

pancake der Pfannkuchen la crêpe palacsinta 

waffle die Waffel le gaufre gofri 

jam die Marmelade la confiture lekvár 

marmalade  la gelée narancslekvár 

sugar der Zucker le sucre cukor 

recipe das Rezept la recette recept 

recipe book das Kochbuch le livre de cuisine szakácskönyv 

drinks das Getränk la boisson italok 

water das Wasser l’eau (f) víz 

mineral water das Mineralwaser l’eau minérale ásványvíz 

sparkling water … mit Kohlensäure l’eau gazeuse szénsavas víz 

lemonade die limonade la limonade limonádé 

coffee der Kaffee le café kávé 

white coffeee der Milchkaffee le café au lait tejes kávé 

tea der Tee le thé tea 

cocoa/ chocolate der Kakao le cacao, le chocolat kakaó 

beer das Bier la bière sör 

wine der Wein le vin bor 

red wine 
der Rotwein 

le vin rouge vörösbor 

white wine der Weißwein le vin blanc fehérbor 

juice der Saft le jus gyümölcslé 

apple juice der Apfelsaft le jus de pommes almalé 

orange juice der Orangensaft le jus d’oranges narancslé 

hungry hungrig qui a faim; affamé,e éhes 

thirsty durstig qui a soif, altéré,e szomjas 

eating one’s fill satt rassasié,e teleeszi magát 

insatiable unersättlich insatiable telhetetlen 
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ravenous gierig vorace mohó 

greedy naschhaft gourmand,e falánk 

exquisite köstlich exquis,e remek 

delicious lecker délicieux, -euse finom 

eatable essbar comestible ehető 

drinkable trinkbar potable iható 

indigestible unverdaulich indigeste emészthetetlen 

nutritious nahrhaft nourissant,e tápláló 

healthy gesund sain,e egészséges 

unhealthy ungesund malsain,e egészségtelen 

overfed überernährt suralimenté,e túltáplált 

undernourished unterernährt sous-alimenté,e alultáplált 

spoilt verdorben gâte,e elkényeztetett 

rotten 
verfault 

pourrie, rothadt 

sweet süß sucré,e: doux, douce édes 

bitter bitter amer, amère keserű 

raw roh cru,e nyers 

tough zäh coriace, dur,e rágós 

salted gesalzen salé,e sós 

with too much salt versalzen trop salé,e túl sós 

peppered gepfeffert poivré, borsos 

with seasoning gewürzt assaisonné,e fűszeres 

well done gar cuit,e (à point) jól átsült 

fresh frisch frais, fraîche friss 

mouldy schimmelig moisi,e penészes 

refreshing erfrischend rafraîchissant,e frissítő 

alcohol free alkoholfrei non alcoolisé,e alkoholmentes 

alcoholic alkoholhaltig alcoolisé,e alkoholtartalmú 
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tipsy beschwipst éméché,e spicces 

inebriated betrunken ivre részeg 

drunk besoffen (pop) soûl,e ittas 

be hungry 
hungrig sein 

avoir faim éhes 

eat essen manger eszik 

enjoy eating gern essen aimer manger szeret enni 

to eat one’s fill sich satt essen an (dat.) être rassassié teleeszi magát 

feed on 
(sich) (er-)nähren 

(von) 
(se) nourrir (de) táplál 

taste kosten goûter de ízű 

be thirsty durstig sein avoir soif szomjas 

drink trinken boire iszik 

like … best etw vorziehen préférer qc 
…-t szereti a 

legjobban 

get drunk sich betrinken s’enivrer berúg 

stuff füllen (mit) farcir de megtölt 

mince hacken hacher darál 

add spices würzen épicer fűszerez 

salt salzen saler sóz 

pepper pfeffern poivrer borsoz 

sweeten zuckern sucrer édesít 

oil (ein-)ölen enduire d’huile (f) olajoz 

butter mit Butter bestreichen beurrer vajaz 

put in a blender mixen passer au mixer 
robotgéppel 

összekever 

cook kochen 
faire la cuisine, cuire, 

faire cuire, 
főz 

bake backen 
cuire au four, faire 

cuire au four 
süt 

grill grillen faire cuire au gril grillez 
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roast braten rôtir, faire rôtir süt 

agriculture / farming 
der Ackerbau, die 

Landwirtschaft 
l’agriculture (f) 

mezőgazdaság / 

földművelés 

cereals das Getreide les céréales (f.pl) gabonák 

sugar beets die Zuckerrüben 
les betteraves (f) à 

sucre 
cukorrépa 

farmer der Landwirt 
l’agriculteur, le 

cultivateur, l’exploitant 

(m) agricole 

gazda 

farm the land bestellen, anbauen cultiver földet művel 

farm bewirtschaften exploiter gazdaság 

harvest ernten récolter betakarít 

breeding die Tierzucht l’élevage (m) állattenyésztés 

pig das Schwein le cochon malac 

sheep das Schaf le mouton birka 

goat die Ziege la chèvre kecske 

the ovine race Schafe und Ziegen les ovins (m.pl.) birkatenyészet 

cattle das Rind les bovins (m.pl.) szarvasmarha 

livestock das Vieh le bétail állatállomány 

stock breeder der Viehzüchter l’éleveur (m) állattenyésztő 

dairy production die Milchwirtschaft la production laitière tejtermékgyártás 

wine grower der Weinbauer le viticulteur bortermelő 

 

 


