
Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Tartalom 

4. évfolyam............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 
Én és a családom .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 
Időjárás .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 
Étkezés............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Öltözködés ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 
Iskola................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12 
Tágabb környezetünk .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 
Szabadidő, szórakozás ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 1. oldal 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

4. évfolyam 

Én és a családom 
Bemutatkozás, a család bemutatá-
sa. 

4 A nyelvi gyakorló prog-
ramok, szótárprogramok 
bemutatása, nyomtatás. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Közös gyakorlás a multimédiás 
hangos szótárral, egyéni, vagy 
kiscsoportos feladatmegoldás, 
közös értékelés 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Otthon témakör (I&I Informatika 
és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ A család, a 
családtagok (Profi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
a számítástechnika teremben, WIN 
95/98, fejhallgatók, kivetítő 
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejlődik a kommunikációs szándék kifejezésnek képessége (köszönés, elköszönés, köszönet és arra reagálás) a ManóAngol párbeszédes szituációinak meghallgatása és eljátszása során. Fejlődik a 
személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándék (tetszés, nem tetszés; dolgok, személyek megnevezése; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges vá-
lasz; tudás, nem tudás. Kialakulnak a tanulók fogalomkörei: a cselekvés, történés, létezés kifejezésére; birtoklás kifejezésére; térbeli, időbeli, mennyiségi, minőségi, logikai viszonyok kifejezésére. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Készséget szereznek a szövegösszetartó eszközök használatában. Jártasságot szereznek a tanulók a hallott szöveg értésében, beszédkészségük fejlődik egyszerű szövegek reprodukálására. Kifejlő-
dik az idegen nyelvű szöveg értésének képessége, Fejlődik íráskészségük főleg szavak és rövid mondatok leírásában. 

Praktikus tanácsok 
A ManóAngol programok és a PICDIC tematikus multimédiás hangos szótár minden témakörben változatosan használható. Közös, frontális munkához kivetítő használata szükséges. Egyéni, 
vagy kiscsoportos munkáltatáshoz, gyakorláshoz fejhallgatók használata elengedhetetlen. 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson 
javasoljuk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 
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Az otthon: a szűkebb környezet: a 
lakás bemutatása; a lakószoba 
bemutatása; kedvenc állatok; ked-
venc játékok 

5 Kivetítővel a PICDIC 
multimédiás hangos szótár 
témaköreinek bemutatása, 
szótárprogram használa-
tának bemutatása. 

Frontális; egyéni, illetve kis-
csoportos 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - ango-
lul/Otthon, Állatkert, Ünnepek 
(I&I Informatika és Iskola Alapít-
vány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Otthon, A 
ház részei, helyiségek és berendezé-
si tárgyak, Állatok, Gyerekszoba, já-
tékok (Profi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Hardver:  
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Hardver:  
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Az elektronikus szótárak alkalmazásának kipróbálásával fejlődik a tanulók helyes kiejtése és helyesírási készsége. Jártasságot szereznek a gyors szótárazásban, önállóan is képessé válnak szókincsük 
fejlesztésére. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Praktikus tanácsok 
Az elektronikus hangos szótárak használata óriási motivációt jelent a gyerekeknek a tanulásban, a helyes kiejtést kedvükre, akárhányszor ismételhetik, a képes-hangos szótárak képanyaga segít a 
rögzítésben. 
Az Angol-magyar nagyszótár használatát csak tanítói segítséggel, jó képességű csoportokban, szakkörökön, napközis differenciált foglalkozásokon javasoljuk. 

Időjárás 
A kedvenc évszak 2 Szemléltetés a képes-

hangos szótárak anyagá-
ból (Időjárás, Évszakok) 

Frontális; Egyéni, illetve kis-
csoportos; 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, szókincsbővítő 
gyakorlás, egyéni, vagy kiscso-
portos szótanulás; közös érté-
kelés 

Ú 
M 

GY 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Kirándulás, Strand (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Időjárás, Év-
szakok (Profi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Hardver:  
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Hardver:  
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben, nyom-
tató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A szókirakó és szófejtő játékok során fejlődik a helyesíráskészség, a szavak írott alakjának felismerése, a tanulók logikai és kombinatív készsége. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A szókirakó és szófejtő játékoknak a fejlesztő hatáson kívül, nagy a motivációs ereje. Kezdetben közösen, majd tanulóinkat bíztatva kiscsoportokban foglalkoztassuk őket. Szükség lehet nyomtató-
ra, hogy egy-egy sikeres munkát kinyomtathassunk. 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasoljuk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Étkezés 
Kedvenc és kevésbé kedvenc éte-
lek, italok. 

1 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul / 
Üzlet (I&I Informatika és Iskola 
Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Étkezés, 
Konyha, Ételek, Italok (Profi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Hardver:  
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Szoftver: KölyökAngol 1. - Nyelvi 
alapok (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 2. - Szó-
kincs és kiejtés (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 3. - Olvasás 
és írás (Kossuth Kiadó) 
Hardver:  
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben, nyom-
tató 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A tanulók fejleszthetik tanulási képességeiket a KölyökAngol sorozat használatával (nyelvi alapok, olvasás és íráskészség, szókincsgyarapítás). 

Praktikus tanácsok 
A KölyökAngol sorozat azoknak a 7 évesnél idősebb gyermekeknek és játékos kedvű felnőtteknek szól, akik már megismerkedtek az alapvető szókinccsel és nyelvtannal. Tudásuk alapos gyakorlá-
sára nyújt lehetőséget a program. Az első rész a nyelv elemeinek nyelvtani azonosítását, a második a szókincs fejlesztését és a helyes kiejtés megismerését, a harmadik pedig a mondatalkotást, a je-
lentés felismerését, a megértést, és a kézírás gyakorlását szolgálja sok-sok feladattal. 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasoljuk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 
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Öltözködés 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 
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Ruhadarabok télen és nyáron; 
testrészek. 

4 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Strand, Utca (I&I Informatika és 
Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Hardver: 286-386-os számítógépek, 
nyomtató 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Ruhadarab-
ok, Évszakok, Testrészek (Profi-
Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Szoftver: KölyökAngol 1. - Nyelvi 
alapok (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 2. - Szó-
kincs és kiejtés (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 3. - Olvasás 
és írás (Kossuth Kiadó) 
Hardver:  
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben, nyom-
tató 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok gyakorló részében a tanuló képességei fejlődnek abban, hogy felismerje a szavak írott alakját, leírja az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatait. 

Praktikus tanácsok 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele és a gyerekek érdeklődése szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasol-
juk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 
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Iskola 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 12. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 13. oldal 

Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben, nyom-
tató 

Az osztályterem tárgyai, az iskola 
helyiségei. 

4 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Iskola (I&I Informatika és Iskola 
Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: Tanuljunk angolul Sünivel 
(Cyberstone Entertainment) 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Iskola (Profi-
Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Hardver:  
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Szoftver: Nyelvész 1. - kezdő angol 
és német (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: KölyökAngol 1. - Nyelvi 
alapok (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 2. - Szó-
kincs és kiejtés (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 3. - Olvasás 
és írás (Kossuth Kiadó) 
Hardver:  
Szoftver: Angol-magyar, magyar-
angol tematikus hangosszótár 
(Cyberstone) 
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
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Praktikus tanácsok 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele és a gyerekek érdeklődése szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasol-
juk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 14. oldal 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
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Tágabb környezetünk 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 15. oldal 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. oldal 
Hardver: multimédiás számítógépek 
az osztályban, a könyvtárban és a 
számítástechnika teremben, nyom-
tató 

Állatok a világ különböző tájain. 5 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Állatkert, Kirándulás, Utazás, Falu 
(I&I Informatika és Iskola Alapít-
vány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: Explorer = Világjáró - 
angol oktató rajzfilm gyerekeknek 
(Idegen Nyelvek Iskolája Hungary) 
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Állatok (Pro-
fi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Szoftver: Nyelvkalauz. Angol 1. 
(Cyberstone Entertainment) 
Hardver:  
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Szoftver: Tell me more. Angol 1. 
Kezdő (Premiere) 
Szoftver: KölyökAngol 1. - Nyelvi 
alapok (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 2. - Szó-
kincs és kiejtés (Kossuth Kiadó) 
Szoftver: KölyökAngol 3. - Olvasás 
és írás (Kossuth Kiadó) 
Hardver:  
Szoftver: Angol-magyar iskolai szó-
tár (Morphologic) 
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A ManóAngol program dalainak megtanulásával képesek lesznek a gyerekek megérteni különböző fajtájú igényesebb és hosszabb szövegeket, és képesek lesznek rejtett jelentéstartalmak érzékelte-
tésére is. 

Praktikus tanácsok 
A ManóAngol anyag alapját 15 témakörre felosztott 75 párbeszéd adja. Erre az alapra épül a mikrofonos szerepjátszási lehetőség és a 375 egyszerű, játékos feladat. A feladatok utasításai magyarul 
hangzanak el, a párbeszédek szereplői pedig angol anyanyelvű manókák, akik nemcsak szépen beszélnek, hanem gyönyörűen is énekelnek. A CD-n lévő 15 dal audiolejátszón keresztül is meghall-
gatható. A dalokat tanítsuk a hangzó anyaggal együtt és a dalszövegek fordításába vonjuk be a tanulókat! Ha a gyerekek elfáradtak tanulás közben, bizonyára kellemes kikapcsolódás lesz a sok-sok 
animációt tartalmazó képes szótár nézegetése. 
A MESEVILÁG program egyszerűen kezelhető és magában ötvözi a képes szótanulás és a szavak pontos beírásának gyakorlási lehetőségét. Ebben a programban gyakorolhatják a gyerekek a rö-
vid, angol nyelvű mondatok írását. 
A programok közül a tanító a csoportja összetétele szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasoljuk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 17. oldal 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
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Szabadidő, szórakozás 
Kedvenc sport; gyűjtemények. 4 A gyorsfordító és szótaní-

tó program használatának 
bemutatása. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; Egyéni, vagy kiscsoportos gya-
korlás, szótanulás, közös érté-
kelés 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: MESEVILÁG - angolul/ 
Kirándulás, Mese (I&I Informatika 
és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486-os számító-
gépek (DOS), nyomtató 
Szoftver: Nyelvmester - Nyelvokta-
tó CD: angol kezdő (PIXEL) 
Hardver:  
Szoftver: PICDIC for Windows - 
Angol-magyar, magyar-angol mul-
timédia képes szótár/ Szabadidő, 
sport, Utazás, Kirándulás, Nyaralás 
(Profi-Szoft) 
Szoftver: Az elveszett szavak nyo-
mában - angol nyelvoktató játék 
gyermekeknek (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Words - angol szókirakós 
játék kezdőknek és haladóknak (Dr. 
Hibbey Bt.) 
Szoftver: ManóAngol 1-2. (Profi-
Média) 
Hardver:  
Szoftver: Angol gyorsfordító és 
szótanító CD-ROM (Informania) 
Szoftver: Beszélő képes szótár. An-
gol-magyar, magyar-angol 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Diákszótár. Angol-
magyar, magyar-angol (Informania 
Ktf.) 
Szoftver: Országh: Angol-magyar 
nagyszótár (Akadémiai Kiadó) 
Hardver:  

Fejlesztendő képességek, készségek 
A gyorsfordító program segítségével mondatokat fordíthatunk, előtérbe állíthatjuk a nyelvtani ismeretek megszerzését. A szótanító program a tanulók tanulási képességeit intenzíven fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
Élvezetesebb a szótanulás ha a "türelmes" számítógép adja a feladatokat. A gyerekek a saját tempójukban tanulhatnak. Alkalmazzuk napközis foglalkozáson és könyvtári foglalkozáson is! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 18. oldal 



Szerző: Németh Zoltán  Tantárgy: Angol nyelv  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

A programok közül a tanító a csoportja összetétele szerint válogathat. A nagyszótár használatát csak jobb csoportokban, szakkörön vagy napközis foglalkozáson javasoljuk használni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 19. oldal 
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