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9. évfolyam 

Egyszerű jelen idő 2 a munka kezdete előtt rövid 
magyarázat a szoftver 
használatáról 

2 óra egyéni gyakorlás Önálló feladatmegoldás, az 
egyszerű jelen idő formájának, 
használatának begyakorlása in-
teraktív gyakorlatok segítség
vel. 

é-

munkaál-
ya 
téshez 

i-

GY minden tanulónak önálló 
lomás, fülhallgató, hangkárt
Projektor a tanári szemlélte
The Grammar ROM, Longman K
adó 

térbeli viszonyok rövid magyarázat a szoftve
használatáról 

egyéni munkál
egyéni feldolgozás Ú 

tanári demonstrációhoz projekt
minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, videokártya, fül-
hallgató, mikrofon 
Tell me More  Beginner, Auralog 
Nouns and adjectives c. lecke 

M 
minden tanulónak önálló munkaál

ártyalomás, számítógép, hangk
hallgató, projektor a feladato
oldásának ellenőrzéséhez 
Alapfokú angol  nyelvoktató CD-
ROM, Zombie Soft, PC 
családom 
http://www.nathalieb.com/1/ 
nathalie_exercises/1/ 

Dolgok megnevezése és leírása, 2 a munka megkezdése előtt 
r 

2 óra, egyéni tató feladatok, M or, 

Család, birtoklás kifejezése 1 külön nem szükséges 1óra egyéni v. pármunka Gy -
, fül-

k meg-

Suli Az én 

possessive_case_n.htm 
http://www.nathalieb.com/1/ 
nathalie_exercises/1/ 
possessive_case_2_n.htm, kész
cool_teacher@hotmail.com

ítette: 
  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Emberek külső leírása, ruhák, 
színek 

3 külön nem szükséges egyéni munkáltató Egyéni gyakorló feladatokkal a 
tanuló új szókincset sajátít el, 
illetve begyakorol. 

Ú 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
rofon,  projektor a tanári bemutató
hoz 

munkaál-
tó, mik-

-

Tell me more English Beginner, 
Auralog  
http://www.manythings.org/jumble
/clothes.html  
http://www.manythings.org/wm/cl
othes-e.html készítette: 
ckelly@ge.aitech.ac.jp 
http://hub1.worlded.org/docs/clot
hing/clothes.html 
http://hub1.worlded.org/docs/clot
hing/clothesquiz.html 
http://hub1.worlded.org/docs/clot
hing/color.html  
http://hub1.worlded.org/docs/clot
hing/trivia.html készítette: 
jcarter@worlded.org színekről quiz 

a lakás szobái, a szoba bútorai, 
térbeli viszonyok 

1 nincs rá szükség egyéni munka : egyéni gyakorló feladatok 
megoldása 

GY 
M 
Ú 

minden tanulónak önálló 
lomás 

munkaál-

Projektor a tanári bemutatóhoz, 
lenőrzéshez 

el-

Szoftver: PICDIC, Profi Szoft BT. 
A house from inside 
http://members.aol.com/adrmoser
/hotpotatoes/noplace.html 
http://members.aol.com/adrmoser
/hotpotatoes/where.html készítette: 
http://members.aol.com/adrmoser
/mailme.html 
Szoftver: Hotpotatoes 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 

http://www.manythings.org/jumble/clothes.html
http://www.manythings.org/jumble/clothes.html
http://www.manythings.org/wm/clothes-e.html
http://www.manythings.org/wm/clothes-e.html
mailto:ckelly@ge.aitech.ac.jp
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/clothes.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/clothes.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/clothesquiz.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/clothesquiz.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/color.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/color.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/trivia.html
http://hub1.worlded.org/docs/clothing/trivia.html
mailto:jcarter@worlded.org
http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/noplace.html
http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/noplace.html
http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/where.html
http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/where.html
http://members.aol.com/adrmoser/mailme.html
http://members.aol.com/adrmoser/mailme.html
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Napirend, idő kifejezése 4 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló eladatok, a 
nult szókincs gyakorlása, a ta
nult nyelvtan elmélyítése 

ta-
-

munkaál-
tó, mik-

 

GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás számítógép, fülhallga
rofon, hangkártya, a tanári bemuta-
tóhoz, magyarázathoz, ellenőrzéshez 
projektor. 
Tell me more, Beginner, Auralog / 
How to count leckéhez tartozó 
video 
Alapfokú angol nyelvoktató CD-
ROM, Zombie Soft, PC Suli / Az én 
napom 
http://members.aol.com/adrmoser
/hotpotatoes/daily.html készítette: 
Adriane Moser a Winecoff 
Elementary School tanára e-mailen 
elérhető a 
http://members.aol.com/adrmoser
/mailme.html lapról 
http://www.esl-lab.com/time.htm  
http://www.esl-
lab.com/schedule/schedrd1.htm 
szítette: randall@esl-lab.com: 

ké-

Bemutatkozás, személyi adatok 3  egyéni foglalkoztatás egyéni gyakorló feladatok, 
szókincsbővítés, hallás utáni 
szövegértés. 

M számítógép, minden tanulónak 
ló munkaállomás hangkártyával, fül-
hallgató, mikrofon, projektor 

önál-

Szoftver: Tell me more, Beginner , 
Auralog Introduction 
http://www.esl-
lab.com/intro2/intro2.htm e-mail: 
randall@esl-lab.com 

Ételek, some, any, 
ható és megszámlál
nevek 

megszámlál-
hatatlan fő-

1 nincs rá szükség teljes osztály, egyén  Gy 
M 

Minden tanulónak munkaállomás, 
projektor a tanári instrukciókhoz 
http://www.manythings.org/vq/ma
-food.html 
http://www.manythings.org./wf/3/
food.html készítette: 
ckelly@ge.aitech.ac.jp szójáték 
Hotpotatoes szerzői szoftver 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 

http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/daily.html
http://members.aol.com/adrmoser/hotpotatoes/daily.html
http://members.aol.com/adrmoser/mailme.html
http://members.aol.com/adrmoser/mailme.html
http://www.esl-lab.com/time.htm
http://www.esl-lab.com/schedule/schedrd1.htm
http://www.esl-lab.com/schedule/schedrd1.htm
http://www.esl-lab.com/intro2/intro2.htm
http://www.esl-lab.com/intro2/intro2.htm
mailto:randall@esl-lab.com
http://www.manythings.org/vq/ma-food.html
http://www.manythings.org/vq/ma-food.html
http://www.manythings.org./wf/3/food.html
http://www.manythings.org./wf/3/food.html
mailto:ckelly@ge.aitech.ac.jp
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Folyamatos jelen, egyszerű jelen 2 külön órában nincs rá 
ség, a tanár az óra elejé
bemutatja a szoftver hasz-
nálatát 

szük-
n 

munkaál-
tó, 

hoz. 
n 

orks 1. 

egyéni  GY minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fejhallga
projektor a tanári magyarázat
The Grammar ROM, Longma
/Simple Present – Present 
Contiuous 
Robert O’Neill: English W
Longman, Monday morning – 
passage 
Hotpotatoe 
minden tanu
projektor 
http://www.intellicast.com/Lo
ntlLocalStd.asp?loc=lhbp&seg=Loc
alWeather&prodgrp=Forecast&pro
duct=Forecast&prodnav=none 
http://www.intellicast.com/LocalW
eather/World/ 
http://www.fis.edu/eslweb/esl/voc
ab/q7v/f-weathe.htm készítette: 
paul_shoebottom@fis.edu. feleletvá-
lasztós szóqiz 

elmesélése megoldása M 
Minden tanulónak külön szá
pes munkaállomás, hangk
hallgató, projektor a tanári ma
zathoz 
Ingrid Freebain, Hilary Rees Parnall: 
The Grammar ROM, Longman 
Hotpotatoe 

.nathalieb.com/1/http://www
ie_exercises/1/irregular_verbs_3_n.
htm készítette: 
cool_teacher@hotmail.com 
http://www.nathalieb.com/1/nathal
ie_exercises/1/irregular_verbs_4_n.
htm készítette: 
cool_teacher@hotmail.com 

Időjárás 1 nem szükséges pármunka egyéni gyakorló feladatok GY lónak számítógép, 

cal/I

Egyszerű múlt idő, események 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY mítógé-
ártya, fül-

gyará-

nathal

Fejleszthető készségek képességek: 
tálás utáni írás, beszédkészség fejlesztése, hallás utáni szövegértés, szókincsbővítés, kiejtés fejlesztés, diktálás, nyelvtani ismeretek Szövegértés, helyesírás, kiejtés, írás, szövegértés hallás útján, dik

elmélyítése, diktálás utáni íráskészség 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 

http://www.intellicast.com/Local/IntlLocalStd.asp?loc=lhbp&seg=LocalWeather&prodgrp=Forecast&product=Forecast&prodnav=none
http://www.intellicast.com/Local/IntlLocalStd.asp?loc=lhbp&seg=LocalWeather&prodgrp=Forecast&product=Forecast&prodnav=none
http://www.intellicast.com/Local/IntlLocalStd.asp?loc=lhbp&seg=LocalWeather&prodgrp=Forecast&product=Forecast&prodnav=none
http://www.intellicast.com/Local/IntlLocalStd.asp?loc=lhbp&seg=LocalWeather&prodgrp=Forecast&product=Forecast&prodnav=none
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/
http://www.fis.edu/eslweb/esl/vocab/q7v/f-weathe.htm
http://www.fis.edu/eslweb/esl/vocab/q7v/f-weathe.htm
mailto:paul_shoebottom@fis.edu
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_3_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_3_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_3_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_4_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_4_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/irregular_verbs_4_n.htm
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Szoftver tartalma 
The Grammar ROM, Longman Kiadó : Minden nyelvtani témakört felölel. A témakörökhöz kapcsolódó különböző feladattípusokat találhatunk. Az egyszerű jelen idő gyakorlására az alábbi 

adatokat találhatjuk: uses (hallás utáni szövegértés), A day in the life of (hallás utáni szövegértés), Pronunciation, Walk or walks? (hallás utáni szövegértés), A surprise visitor (feleletvála
feladat), Do, does, don’t, doesn’t (mondatalkotás), Test. Tanácsok: célszerű első alkalommal bemutatni a szoftver használatát. A tanulók saját képességeiknek megfelelő tempóban tudna
dolgozni. Simple Present – Present Contiuous: Uses of Present Continuous (hallás utáni szövegértés), What re they doing? (hallás utáni szövgértés), Present Simple or Continuous (felele
választós feladat), Short answer forms (mondatpárok), Talking about ourselves (hallás utáni szövegértés), A chance meeting (videó igaz hamis állításokkal), A chance meeting (videó 
mondatkiegészítéssel), Teszt. Simple Past : Uses (hallás utáni szövegértés), What did they do? (hallás utáni szövegértés), Pronunciation: /t/, /d/ or /id/? , Open or opened? (hallás utáni 
szövegértés), Past tense endings (diktálás), Did or didn’t? (mondatalkotás), Teszt 

fel-
sztós 

k 
t-

na-
D-

akor-

Tell me More  Beginner, Auralog: Nouns and adjectives c. lecke A szoftver minden leckéje tartalmaz párbeszédet, kiejtési gyakorlatot, gyakorlatokat, ezen belül: szótársítási, szórendi, 
mondatkiegészítő, akasztófa, diktálási, kép/szótársítási, odaillő szó kiválasztása, rejtvény feladatokat, szójegyzéket és nyelvtani magyarázatokat. És ami a tanulói munka szempontjából 
gyon fontos, leckestatisztikát, ami a tanuló feladatokban elért teljesítményét értékeli. Describing Oneself: a bemutatkozásnál tanult kifejezéseket ismétli, illetve a külső leírását tanítja. A C
n különböző feladattípusok gyakoroltatják be az újonnan elsajátított feladatot. Párbeszéd, kiejtési gyakorlat, szótársítás, szórendi feladat, mondat kiegészítés, akasztófa, diktálás, kép/szó tár-
sítás, odaillő szókincsválasztása, rejtvény teszik érdekessé az elsajátítandó anyagot. How to count leckéhez tartozó video: egy napirendet mutat be a video sok angol országismereti elemmel. 
A video végén szövegértést ellenőrző feladatot találunk. Introduction: Párbeszéd, a  CD-n sokfajta  feladattípus gyakoroltatja be az újonnan elsajátított feladatot. Párbeszéd, kiejtési gy
lat, szótársítás, szórendi feladat, mondat kiegészítés, akasztófa, diktálás, kép/szó társítás, odaillő szókincsválasztása, rejtvény teszik érdekessé az elsajátítandó anyagot 

PICDIC, Profi Szoft BT. A house from inside: Képes szótár 3 játékkal, mely begyakoroltatja a szókincset: Drag and drop exercise, Puzzle és Where is it? 
Alapfokú angol nyelvoktató CD-ROM, Zombie Soft, PC Suli Az én családom: Családról, családtagokról szöveg, párbeszéd. Minden kijelölt mondatot meghallgathatunk. Az angol szöveg mellett a 

magyar fordítás is megtalálható. A témaköri gyakorlatban a tanuló családfa alapján egészíti ki a szöveget. Kiejtési gyakorlatot is tartalmaz a lecke. Tanács: A tanulók munkáját értékeli a 
szoftver, azonban célszerű projektoron a helyes megoldást kivetíteni ellenőrzéskor. Az én napom: Az olvasmány egy tanuló napirendjét mutatja be. Az egyes mondatokat meghallgathatják a 
tanulók. A lecke után témaköri gyakorlatok mélyítik el a szókincset. A nyelvtani részben az idő kifejezését magyarázza, majd gyakoroltatja be. Tanács: A tanulók munkáját a szoftver értékeli, 
de ajánlatos a gyakorlatok megoldásait projektoron kivetítve is ellenőrizni. 

A Hotpotatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához: JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat) Jcloze: gap-fill exercises (szöveg-kiegészítés) 
Jcross: crosswords (keresztrejtvény) Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés) Jquiz: short-answer questions (rövid-válasz) Jmix: jumbled sentences (kevert mon-
datrészek) A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható. Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk 
testre szabott feladatokat készíteni. 

http://www.esl-lab.com/intro2/intro2.htm készítette: A University Utah English Language Institute tanára, Randall S. Davis, e-mail: randall@esl-lab.com: A tanulóknak önállóan dolgoznak, de 
mégis nagyjából azonos tempóban kell dolgozniuk, hogy a hallgatás utáni gyakorlatot csoport munkában elvégezhessék. Ezen a honlapon három nehézségi szinten találhatóak nagyon sok 
témakörhöz kapcsolódóan feladatok. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
http://www.esl-lab.com/intro2/intro2.htm
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10. évfolyam 

Útbaigazítás kérése, adása 3 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok Ú 
GY 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
rofon, projektor 

munkaál-
tó, mik-

http://www.esl-
lab.com/dir1/dir1.htm készítette: 
randall@esl-lab.com ismétli az elöl
járókat hallás utáni szövegértéss
Tell me more, Beginner

-
el 

, Auralog 
Losing one’s way 

nglish works 1., Robert O’Neill: E
Longman Monday morning – 
dialogue 
A tanulóknak páronként egy munka-
állomás, számítógép 
Eclipse c. szerzői szoftver 

pármunka M 
minden tanulónak önálló m

glomás, hangkártya, fülhall
http://www.esl-
lab.com/hotel1/hotel1.htm
reservations 
http://www.esl-
lab.com/plane1/pln1.htm Welcome

Egy város bemutatása (Budapest) 1 nem szükséges egyéni pármunka, gyakorló E 

Utazás 1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok , GY unkaál-
ató 

 Hotel 

 
to Skyí Airlines 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 

http://www.esl-lab.com/dir1/dir1.htm
http://www.esl-lab.com/dir1/dir1.htm
http://www.esl-lab.com/hotel1/hotel1.htm
http://www.esl-lab.com/hotel1/hotel1.htm
http://www.esl-lab.com/hotel1/hotel1.htm
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Egészség, betegség 3 nincs rá szükség egyéni  GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor a tanári magyarázath
Picdic, Profi-Szoft Bt, Medical 

munkaál-
tó, 

oz 

n 3 

o

Services: fogorvosnál, kórházba
kép, 3 fajta gyakorlattal: Drag and 
drop, Puzzle, Where is it? 
http://www.learnenglish.org.uk/w
rds/activities/body01.html készítet-
te: The British Council: testrészek 
nevét a kép melletti megfelelő h
kell húzni Tanács: Ellenőrzés pr
jektorral frontálisan 
http://www.nathalieb.com/1/nath

elyre 
o-

al
ie_exercises/1/body_parts_3_n.htm 
készítette: 
cool_teacher@hotmail.com: testré-
szek ismétlése feleletválasztó
mában 
http://www.vcc.bc.ca/eslvoc/RES

s for-

OURCES/aches.htm készítette: 
Vancouver Community College 
King Edward Campus ESL 
Vocational Department: betegsé
ről feleletválasztós teszt 
http://www.esl-

gek-

lab.com/office/offrd1.htm Doctor’s 
appointment készítette: randall@esl-
lab.com. 
http://www.eflclub.com/4aboutyou
/howhealthyareyou/howhealthyarey
ou.htm készítette: e-mail: 
celvin@gol.com angol tanár: How 
healthy are you? Quiz, melynek vé-
gén értékelést találunk. 
minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, fejhallgató

Present perfect igeidő és múlt 
idő 

3 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feldatok  
, 

projektor 
Tha Grammar ROM, Present 
perfect, Present perfect and Past 
simple 
http://www.pacificnet.net/~sperlin
g/quiz/past2.html: teszt 

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

http://www.learnenglish.org.uk/words/activities/body01.html
http://www.learnenglish.org.uk/words/activities/body01.html
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/body_parts_3_n.htm
http://www.nathalieb.com/1/nathalie_exercises/1/body_parts_3_n.htm
http://www.vcc.bc.ca/eslvoc/RESOURCES/aches.htm
http://www.vcc.bc.ca/eslvoc/RESOURCES/aches.htm
http://www.esl-lab.com/office/offrd1.htm
http://www.esl-lab.com/office/offrd1.htm
http://www.eflclub.com/4aboutyou/howhealthyareyou/howhealthyareyou.htm
http://www.eflclub.com/4aboutyou/howhealthyareyou/howhealthyareyou.htm
http://www.eflclub.com/4aboutyou/howhealthyareyou/howhealthyareyou.htm
mailto:celvin@gol.com
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Tervek, a jövő leírása, going to
will 

,  GY munkaál-
tó, 

1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor 
Ingrid Freebairn, Hillary Rees 
Parnall: The Grammar ROM, 
Longman Will, going to 

http://english-
zone.com/grammar/compa
http://english-
zone.com/grammar/compare
http://english-
zone.com/grammar/compar
http://english-
zone.com/grammar/com

Hotpotatoe. 
minden tanulónak önálló munka
lomás, hangkár
projektor 

tya, fülhallgató, 

Picdic, Profi-Szoft Bt. Sports: 
http://www2.actden.com/w
/n01/direct.htm készítette: ACT360
Media Ltd: Snowboardin

 
g. 

minden tanulónak önálló munkaál-
ártya, fülhallglomás, hangk

projektor 
Ingrid Freebairn, Hilary Ree
Parnall: The Grammar RO
Simple and Past Continuous 
http://english-zone.com/verbs/pst-
pprg.html készítette: 
teacher@english-zone.com 
Hotpotatoe 

Melléknevek fokozása 1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, projektor 

re1.html  

2.html  

e3.html  

pare4.html  
http://english-
zone.com/spelling/comp5.htm 
http://english-
zone.com/spelling/sup5.htm készí-

english-zone.com tette: teacher@
http://www.collegeem.qc.ca/cemde
pt/anglais/dqsuperc.htm készítette: 
eslblues@yahoo.com 

sport, modalitás 3 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok Ú 
GY 

ál-

 
rit_den

Folyamatos múlt 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M ató, 

s 
M, Past 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 

http://english-zone.com/spelling/comp5.htm
http://english-zone.com/spelling/comp5.htm
http://english-zone.com/spelling/comp5.htm
http://english-zone.com/spelling/sup5.htm
http://english-zone.com/spelling/sup5.htm
http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/anglais/dqsuperc.htm
http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/anglais/dqsuperc.htm
http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/anglais/dqsuperc.htm
http://www2.actden.com/writ_den/n01/direct.htm
http://www2.actden.com/writ_den/n01/direct.htm
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Fejleszthető készségek épe
hallás utáni szövegértés, kiejtés gyakorlás, diktálás utáni írás, olvasás, íráskészség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése, szókincsfejlesztés, hallás utáni s, hely lmélyíté-
se, olvasási készségfejlesztés, 

Szoftver tartalma  
Tell me more, Beginner, Auralog Losing one’s way: Miután megtanítja az útbaigazítás legfontosabb kifejezéseit, gyakorlatok egész sorával gyakoroltatja be az e
Robert O’Neill: English works 1., Longman Monday morning – dialogue : egy párbeszéd, amelyben útbaigazítást kérnek Tanács: a tanár a projektoron kivetít a et, amit a tanu-

lók fénymásolaton is megkaptak, és azon a tanulóknak be kell jelölniük az útbaigazítás útvonalát 
Eclipse c. szerzői szoftver: Az Eclipse c. szoftverrel szöveg kiegészítéses feladatot állíthatunk össze Budapestről az előző órákon tanultak alapján. A diákok vag  társuk ellen játszhatnak. 
http://www.esl-lab.com/plane1/pln1.htm

k sségek: 
érté esírás, nyelvtani ismeretek e

lsajátított anyagot. 
 szöveghez illő térkép

y a gép vagy
 készítette: randall@esl-lab.com: hallgatás előtti ráhangoló gyakorlat: brainstorming, hallgatás közben feleletválasztós teszt, szöveg kiegészítés a hallott in-

g alapján hasonló utasokat üdvözlő szöveget kell készíteniük, rögzíteniük, házi feladatként pedig ehhez tartozó feleletválasztós tesz-

The Grammar ROM, Present perfect, Present perfect and Past simple: Present Perfect Simple or Past Simple (mondatpárosítás), Short answer forms (hallás 
utáni szövgértés), Has, have or did? (mondatalkotás), What’s the right tense? (mondat kiegészítés), Have you ever? (mondat párosítás), Teszt. Will, going to: Uses of going to(hallás utáni 

ing to? (mondatalkotás), Uses of will (hallás utáni szövegértés), Life in the future (hallá utáni szövegértés), Who said that? (videó, felelet választós feladat), Will or 
ast Simple and 

hallás 
 

formációk alapján, hallgatás utáni feladat: a hallott szöve
tet kell készíteniük. 

Picdic, Profi-Szoft Bt. Sports: 8 lapon tanítja a sportokat, majd végül minden laphoz tartozik egy-egy Drag and drop, Puzzle, és Where is it? Feladat. 
Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: 

szövegértés), Are you go
won’t? (mondatalkotás), What will happen when…? (mondatpárosítás),  Short answer forms (mondatpárosítás), Talking about the future (hallás utáni szövegértés), TesztP
Past Continuous: Use of the Past Continuous (hallás utáni szövegértés), What were they doing? (hallás utáni szövegértés), Was, wasn’t, were, weren’t? (mondatalkotás), A ghost story (
utáni szövegértés), When did it happen? (mondatpárosítás), Past Simple or Continuous? (feleletválasztós feladat), Short answer forms (mondatpárosítás), An argument with Dad (task 1)
(videó, feleletválasztós feladattal), An argument with Dad (task 2) (videó mondat besorolás), Teszt 

A Hotpotatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához: JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat) Jcloze: gap-fill exercises (szöveg-kiegészíté
Jcross: crosswords (keresztrejtvény) Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés) Jquiz: short-answer questions (rövid-válasz) Jmix: jumbled sentences (kevert mon-
datrészek) A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható. Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tud
testre szabott feladatoka

s) 

unk 
t készíteni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 

http://english-zone.com/verbs/pst-pprg.html
http://english-zone.com/verbs/pst-pprg.html
http://www.esl-lab.com/plane1/pln1.htm
http://www.esl-lab.com/plane1/pln1.htm
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11. évfolyam 

Külső belső tulajdonságok 4 nincs rá külön szükség egyéni munka egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor 

munkaál-
tó, 

http://www.fis.edu/eslweb/esl/voc
ab/ 2*13 oldal, készítette: Paul 
Shoebottom, a Frankfurt 
International School tanára, e-mail: 
paul_shoebottom@fis.edu. 
http://www.esl-
lab.com/des1/des1.htm 
What is she like?: hallás utáni 
vegértés feleletválasztós teszttel 

szö-

http://users.rcn.com/zang.interport
/personality.html készítette: Ulla 
Zang  e-mail: zang@interport.net: 
egy perces szín személyiség teszt 

Étterem 3 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok Ú 
GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
rofon 

munkaál-
tó, mik-

 Tell me more, Auralog Intermediate 
Ordering a meal 
http://vlc.polyu.edu.hk/conversatio
n/Restaurants.htm készítette: 
ecchgr@polyu.edu.hk 
Hotpotatoes 

Vásárlás 1 nem szükséges egyéni, pármunka Egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás,  hangkártya, fülhallga
projektor 

munkaál-
tó, 

http://www.esl-
lab.com/shop1/shoprd1.htm 
Shopping for the Day  
http://www.esl-
lab.com/flea/fleard1.htm Street 
Market 

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

http://www.fis.edu/eslweb/esl/vocab/q1/f-char1.htm
http://www.fis.edu/eslweb/esl/vocab/q1/f-char1.htm
mailto:paul_shoebottom@fis.edu
http://www.esl-lab.com/des1/des1.htm
http://www.esl-lab.com/des1/des1.htm
http://users.rcn.com/zang.interport/personality.html
http://users.rcn.com/zang.interport/personality.html
http://vlc.polyu.edu.hk/conversation/Restaurants.htm
http://vlc.polyu.edu.hk/conversation/Restaurants.htm
http://www.esl-lab.com/shop1/shoprd1.htm
http://www.esl-lab.com/shop1/shoprd1.htm
http://www.esl-lab.com/flea/fleard1.htm
http://www.esl-lab.com/flea/fleard1.htm
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Mozi, kedvenc filmsztár 3 nincs rá szükség pármunka egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulópárnak egy 
lomás, projektor 

munkaál-

http://iteslj.org/guides/movie.html 
készítette: Bruce Vorland, e-mail: 
vorland@ge.aitech.ac.jp 
Movie Database: megtanítja a 
lókat az adatbázis használatára úgy, 
hogy különböző feladatokat oldana
meg a tanulók 

tanu-

k 

http://www.englishbaby.com/Partn
ers/sscc/lessons/movies.php?id=10
1 készítette: English, baby Inc. E-
mail: sscc@englishbaby.com 

szA Gyűrűk Ura: hallás utáni 
értés feleletválasztós teszttel 

öveg-

http://www.geocities.com/phillipto
wndrow/lesson_21.htm készítette: 
philliptowndrow@yahoo.com: Ho-
llywood movies Warm up exer

conditional) 
minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, fülhall
projektor 
Ingrid Freebairn, Hilary Ree
Parnall: The Grammar ROM, 
Longman Conditional 1; Cond
2. 
Http://english-
zone.com/gram
(és további 3) készítette: 
teacher@english-zone.com 

Present Perfect Continuou M 
minden tanulónak önálló m

galomás, hangkártya, fülhall
projektor 
Ingrid Freebairn, Hilary Ree
Parnall: The Grammar ROM, 
Longman, Present Perfect Sim
Present Perfect Continuous 
http://english-
zone.com/verbs/prsperfcont
készítette teacher@english-
zone.com: feleletválasztós teszt 

cise:  
Feltételes mód (1st and 2nd 3 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok M 

gató, 

s 

itional 

mar/if-then1.html 

Present Perfect Simple és 
s 

2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY unkaál-
tó, 

s 

ple-

.html 

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

http://iteslj.org/guides/movie.html
mailto:vorland@ge.aitech.ac.jp
http://www.englishbaby.com/Partners/sscc/lessons/movies.php?id=101
http://www.englishbaby.com/Partners/sscc/lessons/movies.php?id=101
http://www.englishbaby.com/Partners/sscc/lessons/movies.php?id=101
http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_21.htm
http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_21.htm
http://english-zone.com/grammar/if-then1.html
http://english-zone.com/grammar/if-then1.html
http://english-zone.com/verbs/prsperfcont.html
http://english-zone.com/verbs/prsperfcont.html
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Telefonálás 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok, 
pármunka 

GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor 

munkaál-
tó, 

http://www.esl-lab.com/tel1.htm 
Telephone conversations 
http://www.esl-lab.com/phone.htm 
Telephone numbers  
http://www.esl-
lab.com/phone/phonerd1.htm 
Answering machine: 
http://www.esl-
lab.com/meet/meetrd1.htm Is your 
dad home? 
http://www.esl-
lab.com/tc1/tc1.htm Hello, may I 
help you? készítette: randall@esl-
lab.com 

Past Perfect Simple 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

Minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor 

munkaál-
tó, 

Ingrid Freebairn, Hilary Rees 
Parnall: The Grammar ROM 
Past Perfect Simple 
http://english-
zone.com/verbs/pstperf1.html  
http://english-
zone.com/verbs/pstperf2.html 
szítette: teacher@english-zo

ké-
om ne.c

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

http://www.esl-lab.com/tel1.htm
http://www.esl-lab.com/phone.htm
http://www.esl-lab.com/phone/phonerd1.htm
http://www.esl-lab.com/phone/phonerd1.htm
http://www.esl-lab.com/meet/meetrd1.htm
http://www.esl-lab.com/meet/meetrd1.htm
http://www.esl-lab.com/tc1/tc1.htm
http://www.esl-lab.com/tc1/tc1.htm
http://english-zone.com/verbs/pstperf1.html
http://english-zone.com/verbs/pstperf1.html
http://english-zone.com/verbs/pstperf2.html
http://english-zone.com/verbs/pstperf2.html
http://english-zone.com/verbs/pstperf2.html
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Utókérdés 1 Nem szükséges egyéni Egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás 

munkaál-

Ingrid Freebairn, Hilary Rees 
Parnall: The Grammar ROM, 
Longman Questions/Tag questions 
http://perso.wanadoo.es/autoenglis
h/Qtags.htm e-mail: 
informacion@wanadoo.es 
: http://www.better-
english.com/grammar/questiontags.
htm készítette lyon@better-
english.com 
http://www.eflnet.com/grammar/t
agsc.htm készítette: 
http://www.eflnet.com/contact.htm 
http://english-
zone.com/grammar/tags04.html 
szítette: te

ké-
macher@english-zone.co

M 
minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, fülhall
http://www.esl-
lab.com/chores/chorerd1.

 
Házkörüli munka 1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 

gató 

htm 
s Saturday’s Chore

Fejleszthető készségek képességek: 
asás, íráskészség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése, szókincsfejlesztés, hallás utáni értés, helyesírás, nyelvtani ismeretek elmélyíté-
skészség fejlesztése 

Tell me more, Beginner, Auralog Intermediate Ordering a meal : a párbeszéd meghallgatása után szópárosítási , kiejtési, mondat kiegészítős feladat, szórejtvény, diktálás, kép/szó párosítás, rejt-

hallás utáni szövegértés, kiejtés gyakorlás, diktálás utáni írás, olv
se, olvasási készségfejlesztés, keresés internetes adatbázisban, írá

Szoftver tartalma  

vény következik 
http://www.esl-lab.com/plane1/pln1.htm készítette: A University Utah English Language Institute tanára, Randall S. Davis, e-mail: randall@esl-lab.com Street Market: Ráhangoló feladatb

beszélgetnek a tanulók, milyen dolgokat vásárolhatnak a bolhapiacon, a szöveg hallgatása alatt feleletválasztós tesztet töltenek ki, a szöveghallgatás után pedig hasonló párbeszédeke
an arról 

t készí-

Ingrid  and 
e 

, 

tenek tanulópárok. Shopping for the Day: hallás utáni szövegértés feleletválasztós teszttel, majd szöveg kiegészítés. Saturday’s Chores: Szöveghallgatás előtt a tanulók arról beszélgetnek, 
hogyan osztják be a ház körüli munkát családjukban, szöveghallgatás alatt feleletválasztós tesztet töltenek ki, majd szöveg kiegészítő feladatot oldanak meg. Végül arról beszélget a csoport 
frontálisan, milyen tipikus női és férfi házimunkák vannak. Hogyan realizálódik ez a családjukban. 
Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM, Conditional 1.: Uses (hallás utáni szövgértés), What will happen if? (hallás utáni szövegértés), If… (mondatpárosítás), No money
nowhere to go Task 1 (videó: igaz, hamis), No money and nowhere to go Task 2 (videó: mondatpárosítás), Unless (mondatalkotás), How to pass your exam? (feleletválasztós) In cas
(mondatpárosítás), If or in case? (feleletválasztós feladat), Teszt. Conditional 2.: Uses (hallás utáni szövegértés), What would they do? (hallás utáni szövegértés, Pronunciation: ’ll or ’d? , 
I’d… (mondatpárosítás), Missing (videó: mondatpárosítás), Quiz: How assertive are you?, Teszt. Present Perfect Simple-Present Perfect Continuous : Uses (hallás utáni szövegértés), 
Present Perfect Continuous endings (mondatkiegészítés), First day in a new job (videó, feleletválasztós feladat), Is or has? (feleletválasztós feladat), For or since? (feleletválasztós feladat)

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

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/Qtags.htm
http://perso.wanadoo.es/autoenglish/Qtags.htm
http://www.better-english.com/grammar/questiontags.htm
http://www.better-english.com/grammar/questiontags.htm
http://www.better-english.com/grammar/questiontags.htm
mailto:lyon@better-english.com
mailto:lyon@better-english.com
http://www.eflnet.com/grammar/tagsc.htm
http://www.eflnet.com/grammar/tagsc.htm
http://english-zone.com/grammar/tags04.html
http://english-zone.com/grammar/tags04.html
http://english-zone.com/grammar/tags04.html
mailto:teacher@english-zone.com
mailto:teacher@english-zone.com
http://www.esl-lab.com/plane1/pln1.htm
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Short form answer (mondatpárosítás), Simple or Continuous? (feleletválasztós feladat), Have you tidied your room? (hallás utáni szövegértés), Mixed past tenses (feleletválasztós felad
Dear Annie (mondat kiegészítő feladat), A morning in town (hallás utáni szövegértés), Teszt. Past Perfect Simple: Uses (hallás utáni szövgértés), What do you hear? (hallás utáni szövegér-
tés), Past Perfect Simple or Past Simple? (feleletválasztós feladat), John’s aswful day (feleletválasztós feladat), A disastrous shopping trip (hallás utáni szövegértés), Teszt. Questions/Tag 
questions: állító és tagadó utókérdések, íráskészség fejlesztése, utókérdés modális igékkel, intonáció gyakorlása, videó film alapján igaz, hamis állítások, videó film alapján mondatpárosítás, 
teszt.  
otatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához: JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat) Jcloze: gap-fill exercises (szöveg-kiegészítés)
Jcross: crosswords (keresztrejtvény) Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés) Jquiz: short-answer questions (rövid-válasz) Jmix: jumbled sentences (kevert mon-

at), 

A Hotp  

datrészek) A program a http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható. Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk 
testre szabott feladatokat készíteni. 

12. évfolyam 

1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló munkaál-
lomás 

/phillipto

Ételek, receptek 

http://www.geocities.com
wndrow/lesson_18.htm készítette: 
philliptowndrow@yahoo.com 
Tanács: a tanulók olvasás közben 
használhatnak online szótárt: 
http://szotar.sztaki.hu/angol-
magyar 
minden tanulónak önálló mun
lomás, videokártya, hangkártya, fej-
hallgató, projektor 
Clipdic English, Part 2 Profi
Kft. Englishman are too fat 

nevezetességeiról 2. Tan
projekt munka keretébe
sonló módon bemutatnak egy
általuk választott város neve-
zetességeit. 

minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, projektor 

ookeresőprogramok: www.g
www.yahoo.com, www.ex
www.altavista.com, www.lycos.com, 
www.hotbot.com, 
www.infoseek.com 

Egészséges életmód, mozgás, ét-
kezés 

2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

kaál-

-Média 

London nevezetességei 4 1 óra projekt 1. Tanári power pointos be-
mutató London 

ulók 
n ha-

 

Ú 
M 

gle.com, 
cite.com, 

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

http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_18.htm
http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_18.htm
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.excite.com/
http://www.altavista.com/
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Munka világa, tovább tanulás 1 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor az ellenőrzéshez 
Target English, Ne

munkaál-
tó, 

mzeti Tankönyv-
on 

aboutyou
kiadó Rt. Higher Educati
http://www.eflclub.com/4
/idealoccupation/idealoccupation.ht
m készítette: celvin@gol.com 

M 

minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, fülhallgató, 
projektor 
 Target English, Nemzeti T
könyvkiadó Rt. Addicted to
http://www.geocities.com
wndrow/lesson_20.htm készítette: 
philliptowndrow@yahoo.com 
minden tanulónak önálló munkaál-
lomás, hangkártya, fülhallgató, 
projektor 
Ingrid Freebairn, Hilary Ree
Parnall: The Grammar RO
Longman The passive: Passiv
of verb tenses 
Ingrid Freebairn, Hilary Rees 
Parnall: The Grammar ROM, 
Longman Tha passive: Passiv
of mixed tenses 
http://english-
zone.com/verbs/passive1.html  
http://english-
zone.com/verbs/passive2.html  
http://english-
zone.com/verbs/passive3.html ké-

m szítette: teacher@english-zone.co
minden tanulónak önálló munka
lomás, hangkártya, fülhallgató, 
projektor a tanári bemutató
Ingrid Fr

Szabadidő: Internet világa 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok Ú 
GY 

an-
 Web 

/phillipto

Szenvedő szerkezet 4 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

s 
M, 

e form 

e form 

Feltétles mód (3) 3 A Hotpotatoe szerződi 
szoftver használatának be-
mutatása 

egyéni egyéni gyakorló feladatok GY 
M 

ál-

hoz 
eebairn, Hilary Rees 

Parnall: The Grammar ROM 
Conditional 3 
Hotpotatoe: A diákok JBC 
(multiple-choice), Jcloze (gap-fill) 
feladatokat készítenek társaiknak. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. oldal 

http://www.eflclub.com/4aboutyou/idealoccupation/idealoccupation.htm
http://www.eflclub.com/4aboutyou/idealoccupation/idealoccupation.htm
http://www.eflclub.com/4aboutyou/idealoccupation/idealoccupation.htm
mailto:celvin@gol.com
http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_20.htm
http://www.geocities.com/philliptowndrow/lesson_20.htm
http://english-zone.com/verbs/passive1.html
http://english-zone.com/verbs/passive1.html
http://english-zone.com/verbs/passive2.html
http://english-zone.com/verbs/passive2.html
http://english-zone.com/verbs/passive2.html
http://english-zone.com/verbs/passive3.html
http://english-zone.com/verbs/passive3.html
http://english-zone.com/verbs/passive3.html
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Függő beszéd 2 nem szükséges egyéni egyéni gyakorló GY 
M 

Minden tanulónak önálló 
lomás, hangkártya, fülhallga
projektor 
Ingrid Freebairn, Hilary Rees 

munkaál-
tó, 

Parnall: The Grammar ROM 
Reported speech/Reported 
Statements and questions 

olvasási készsé
írás 

sfejlesztés, olvas jlesztés tése, beszédkész etes ési készségek fejlesztése, íráskészs

táni szövegértés), How is it 
s done by whom? (mondat

Fejleszthető készségek képességek: 
g, hallás utáni szövegértés, szókinc ási készség fe e, hallás utáni értés fejlesz ség fejlesztése, intern keres ég, 

 

Szoftver tartalma  
Ingrid Freebairn, Hilary Rees Parnall: The Grammar ROM, The passive: Passive form of verb tenses: Present simple használata, Where are they made (hallás u made? 

(hallás utáni szövegértés), What is done (mondatpárosítás), Passive Past tense endigns (diktálás), When was it built? (hallás utáni szövegértés), What wa párosítás),  
Wat was done? (mondatalkotás), What has been done (hallás utáni szövegértés), Is or has? (feleletválasztós feladat), Has or hasn’t? (mondatalkotás), teszt. Tha passive: Passive form of 

s), Short answer forms (hallás utáni szövegértés), Computers (feleletválasztós teszt), It is said to be true (mondatpárosítás), What is 

(hallás utáni szövegértés), Reported if and wh questions (mondatkiegészítés), Russian exchange (feleletválasztós feladat), An unsatisfactory holiday (hallás utáni szövegértés), Teszt. 
A Hotpotatoes szerzői szoftver segítségével különböző feladatokat készíthet a témához: JBC Multiple choice exercises (feleletválasztós gyakorlatokat) Jcloze: gap-fill exercises (szöveg-kiegészítés) 

Jcross: crosswords (keresztrejtvény) Jmatch: matching/ordering exercises (párválasztás/sorbarendezés) Jquiz: short-answer questions (rövid-válasz) Jmix: jumbled sentences (kevert mon-
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads

mixed tenses: Flight instructions (hallás utáni szövegérté
said to be true (mondatalkotás), teszt. Conditional 3: Uses (hallás utáni szövegértés, If I’d (hallás utáni szövegértés), Had or would? (feleletválasztós), Coincidences (mondatpárosítás), 
Teszt. Reported speech/Reported Statements and questions: What they said (hallás utáni szövegértés), What happened? (hallás utáni szövegértés), Verb changes (írás), A polcie officer talks 

datrészek) A program a  címen ingyen letölthető és ingyen regisztrálható. Ezzel a szerzői szoftverrel gyakorlatilag minden témában tudunk 

Target -

 

testre szabott feladatokat készíteni. 
Clipdic English, Part 2 Profi-Média Kft. Englishman are too fat: videoclip utána gyakorlatok: feleletválasztós quiz, szöveg mondatainak sorba  rakása, puzzle: szavak fordításával lehet megoldani, 

hiányzó elöljárók beírása, mondat kiegészítés, mondatalkotás 
English, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Higher Education: A szöveg meghallgatása közben a diákok olvashatják is a szöveget, az ismeretlen szavakra kattintva megjelenik azok magyar jelenté
se. A szöveget gyakorlatok követik: mondat kiegészítés, mondatalkotás, ellentétes szó párok keresése, szöveg kiegészítés. Addicted to Web: a szöveget lehet olvasni, olvasni és hallgatni egy 
időben, lehet a szöveg fordítását kérni. A szöveg utáni gyakorlatok: mondatalkotás párosítással, igaz, hamis állítás, hiba keresés mondatokban, szómeghatározás, who/that gyakorlása.  

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