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IV. FOGLALKOZÁSVÁZLATOK 

A. ELSŐ ÉV 

I. Témakör: Köszönés, bemutatkozás 

„Good morning!”, „Good afternoon!”, 

„What’s your name?”, „My name is…” 

– szócsoport (kifejezés-csoport), „Good 

morning to you…” c. dal 

1. foglalkozás.  (Eszközszükséglet: térképek, az óvoda 

fényképe, földgömb, zene CD, Mese az eltévedt 

kisverébről, fiú és lány báb, labda, a dalos 

játék zenéje: „Good morning to you”, kalap) 

Magyarország–Anglia: Ez a játék egy bevezető beszélgetéssel 
kezdődő (hol lakunk, melyik országban, milyen nyelvet beszé-
lünk, mi a fővárosunk, milyen a zászlónk, stb.) képzeletbeli uta-
zás. Az óvodánkból indulunk és meg sem állunk a Holdig. Időn-
ként persze megpihenünk egy-egy felhőn vagy csillagon, hogy 
elővegyük a távcsövünket, és körülnézzünk. Elgyönyörködjünk a 
látványban, és persze megkeressük, honnan is jöttünk és azt is, 
hol van Anglia, ahol azok a bizonyos angol emberek élnek. Eh-
hez természetesen nem feltétlenül van szükségünk valódi táv-
csőre. Az óvoda fényképére, valamint településünk, országunk és 
Földünk térképére (még jobb, ha Földgömbünk is van) annál 
inkább (minden pihenő előtt ugyanis, amíg a gyerekek „repül-
nek” suttyomban odacsempésszük a szőnyeg közepére az éppen 
soron következőt). A maradéktalan beleélés érdekében sokat 
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segíthet egy kiválasztott meseszerű zene, én Halász Judit 
Helikoffer c. számát szoktam elővenni. 
 
Az eltévedt kisveréb: Ezt a mesét mintha csak nekünk találták 
volna ki. Vannak vélemények, melyek szerint elég, ha élmény-
szerűen bemutatjuk a mesét és azután hagyjuk hatni, én azon-
ban egy pici beszélgetéssel szoktam kezdeni ráhangolódásként 
(Mit gondoltok, miért lenne jó, ha tudnánk idegen nyelven be-
szélni? Milyen idegen nyelvekről hallottatok már?). Megfigyelési 
szempontként meg szoktam kérdezni a gyerekektől: milyen ide-
gen nyelven lett volna hasznos tudnia a kisverébnek. 
 
Bábjáték: A jelenet egy kisfiú (Pete) és egy kislány (Sally) báb 
között játszódik, akik egyszer csak szembetalálkoznak a játszó-
téren. (Általában háromszor szoktam eljátszani a gyerekeknek.) 
 
– Hello! Good afternoon! 
– Hello! Good afternoon! 
– What’s your name? 
– I’m Pete. And what’s your name? 
– I’m Sally. 
– How do you do? 
– How do you do? 
– Good bye! 
– Good bye! 
 
Bábozás a gyerekekkel: A fiúknak a fiú, a lányoknak a lány 
báb köszön és mutatkozik be egyesével, és kérdezi meg tőlük a 
nevüket. A gyerekeknek általában nem szokott gondot okozni az 
utánzás, ha mégis, segíthet, ha a játék megkezdése előtt 5-5-
ször elmondjuk a kifejezéseket. 
 
Labdajáték: Gurítgatjuk egymásnak a labdát, és kérdezgetjük 
egymás nevét, köszönünk egymásnak, így gyakorolva a most 
megismert kifejezéseket. A játék a szemkontaktus-teremtést és a 
kapcsolatteremtő képességet is jól fejleszti. 
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„Good morning to you”: Első találkozás a dallal, attól függően, 
mennyi maradt az időből és a gyerekek türelméből. Lehet, hogy 
csak meghallgatjuk a dalt, ügyes csoport esetében azonban lehe-
tőségünk van el is játszani (egyszerű párválasztó): körbeállunk 
egy pajtást, akinek a fején kalap van. Ő a „köszönő ember”. A 
„Good morning!” sorokra bólintunk, a „to you” – ra a középen 
álló gyermek rámutat valakire. „How do you do” – ra kezet fog-
nak egymással, majd kalap és helycsere. 

II. Témakör: Játékok 

„boy”, „girl”, „dog”, „cat”, „mouse” – 

szócsoport 

„Where are you?” c. dal 

ismétlés: „lion”, „tiger”, „monkey” 

2. foglalkozás: (Eszközszükséglet: labda, valamilyen lassú 

zene, kalap, kendő, plüss állatok, vagy bábok, 

súgóképek, „Good morning to you…” c. dal 

CD-je) 

Köszöngetősdi: Lassú zenére körben járunk, és igyekszünk 
minél több pajtással találkozni. Akivel találkozunk, azzal kezet 
fogunk, és üdvözöljük: „Good afternoon! How do you do!” Ha 
még bátortalanok a gyerekek (pl. sok a középsős korú), megte-
hetjük, hogy a két mondatot két külön játékban gyakoroljuk, 
illetve hogy a gyerekek nekünk köszönnek, ahogy sorban elha-
ladnak előttünk. 
 
Körbejár a labda: Labdát adogatunk körben, közben be-
bemutatkozgatva egymásnak. „What’s your name?” „My name 
is…” 
 
Játékok a kalapból: Itt szeretném megindokolni, miért is kezd-
tem el ezt a témakört ilyen hirtelen, rögtön az első után. Ez a 
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VI. AZOK A BIZONYOS 
„SÚGÓKÉPEK” 

A. Első év 

 
 

bolyos „boy” 

 
 

göris „girl” 

 
 

doboló „dog” 

 
 

kettő „cat” 
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VII. A FELADATLAPOK 

A. Első év 

 


