
Chain – A láncjátékot az elızı óra anyagával kapcsolatos rövid visszacsatolásra használhatjuk, 
egyúttal alkalmas bemelegítésnek (warming up) – legalább már az óra elején minden gyerek beszél 
egy keveset angolul! A következıképpen történik: A feltesz egy kérdést, B válaszol rá, és kérdezi C-t. 
C válaszol, aztán kérdezi D-t és így tovább. Mielıtt elindítjuk a láncot, mindig mutassuk be az egész 
osztály elıtt a feladatot. Lehetıleg csukott könyvvel végezzük. (Fontos, hogy a gyerekek egymás felé 
fordulva, egymással beszéljenek, ne a tanárral.) Egy példa:  
 
A: Hello. I’m Zoli.  
B: No! I’m Zoli. You are Kata.  
A: Oh!  
B: Hi, I’m Niki.  
C: No, I’m Niki. You are Kata.  
B: Oh! stb.   
 
(Itt a színészkedés is fontos szerepet kaphat, el lehet játszani meglepıdést, méltatlankodást, 
felháborodást stb.) Hogy érdekesebb legyen a feladat, én mindig megengedem a gyerekeknek, hogy 
ha gyorsan és (többé-kevésbé) hibátlanul végigmegy a lánc az osztályon, egy jót kiabáljanak és 
tapsoljanak: Wow!  
 
 

 
 
 
 
Mingling – A gyerekeknek sokszor nagyon fárasztó egész délelıtt egy helyben ülni. Ezért, ha tehetjük – 
ha van elég tér az osztályteremben (én mindig úgy rendezem el a padokat, hogy a terem középsı része 
üres maradjon) –, alkalmazzuk többször ezt a technikát (némelyik pár- vagy csoportmunka helyett is)! A 
lényeg, hogy a gyerekek álljanak fel a helyükrıl, járkáljanak körbe az osztályban, és próbáljanak minél 
több társuktól minél több információt összegyőjteni, s közben persze válaszolni a többiek kérdéseire. 
Ezt akár versenyszerően is csináltathatjuk: a mingling akkor ér véget, ha mondjuk az elsı három gyerek 
végzett a feladattal. Ha megszerezték az összes kellı információt, akkor ık a gyıztesek. De végezhetik 
idıre is: aki az adott idı alatt a legtöbb információt győjtötte be, az a gyıztes.  
 



 
 
Egy példa:   
Find someone… 
… whose father’s/grandfather’s/brother’s… name is István.   
… who hasn’t got a pet.      
… whose birthday is in October.  
… who has got a little brother.   
… who has got three pets or more.   
… whose grandfather is retired.  
… whose mother is very clever.   
… whose father’s job ends in -r.                                                                                                                                                                        
 
Dictation – A tankönyv minden fejezetében található néhány diktálás, amelyek mindegyike 
megtalálható a hanganyagon. Érdekességük, hogy mindegyik egy ún. dictopuzzle, ami azt jelenti, hogy 
a diktált szöveg egyben valamiféle rejtvény is, amelyet meg kell oldani. (Persze csak akkor tudja ezt a 
gyerek megtenni, ha megértette a szöveget!) Ez a fajta feladat remekül fejleszti a hallás utáni értést, s 
egyben motiváló is. Íme három példa: 
a) It’s a colour. Can you spell it? Yes. G – R – E – Y. What is it? (grey) 
b) It’s in the classroom. It’s on the wall. There are 12 numbers on it. What is it? (clock) 
c) Mary is thirty. Liz is forty. Pat is thirteen. Who is the oldest?  (Liz) 
     Who is the youngest? (Pat) 
Én úgy szoktam értékelni, hogy aki tudja – és le is írta – a helyes megfejtést, mindenképpen kap egy 
pluszpontot attól függetlenül, hogy a szövegben hány helyesírási hibája van. De ha a szöveget is 
sikerült hibátlanul vagy egy-két hibával leírnia, az további egy vagy két pluszt jelent (nálam 5 plusz egy 
ötös). Így aztán a gyerekek többsége nem utálja a diktálást, sıt, sokan szeretik és várják!  
 
 
Clothes, clothes, clothes! – Egy zsákot töltsünk meg mindenféle ruhadarabbal; nem baj, ha olyanok is 
vannak közte, amelyeket még nem tanultak a gyerekek. Szükség van még valami jó ütemes zenére, 
lehetıleg olyat válasszunk, amit a gyerekek szeretnek. Álljanak vagy üljenek körbe, és a zenére adják 
egymásnak körbe a zsákot. Idınként állítsuk le a magnót, és akkor annak, akinél a zsák van, ki kell 
vennie egy ruhadarabot és megmondani, mi az. Még viccesebb, ha fel is kell vennie (de ezt ne 



erıltessük)! Így megy tovább a játék, egészen addig, míg a ruhák el nem fogynak. (Azért figyeljünk, 
hogy lehetıleg mindenkinek jusson.) A végén felírhatjuk a problémásabb szavakat a táblára. 
 
What to take to Mars – Az egész osztállyal játszhatjuk. Kigondolunk valami olyan tulajdonságot, ami 
több szóra lehet jellemzı: pl. magánhangzóval kezdıdik; hosszú mássalhangzót tartalmaz; van benne 
“b” bető; élılényt jelent; található ilyen az osztályban stb. De ezt ne mondjuk meg a gyerekeknek, csak 
egyszerően tegyük fel a kérdést: What to take to Mars?, és biztassuk ıket, hogy mondjanak bármilyen 
szavakat, ami csak az eszükbe jut. Amelyik szó megfelel az általunk kigondolt feltételeknek, azt írjuk fel 
a táblára, a többinél pedig közöljük, hogy sajnos, azt nem vihetünk, nincs rá szükség, nem jó stb. 
Eleinte persze nem fogják érteni, hogy mire megy ki a játék, de mindig akad egy-két szemfüles gyerek, 
aki rájön a nyitjára, és már csupa megfelelı szót fog mondani. (De vigyázzunk, el ne árulják a 
többieknek!) Ha már a többség rájött, hogy mi a szabály, és rendre ilyen szavakat is mondanak be, 
akkor ér véget a játék. (Illetve nagyon valószínő, hogy azonnal folytatni akarják!) 
És végezetül álljon itt a gyerekek egyik kedvenc chantja: 
A: What do you think of Billy? 
B: I think he’s ugly, he’s rude and he’s silly. 
A: What do you think of  Joe? 
B: I think he’s… well… hmm… I don’t know! 
A: And what do you think of  Tim? 
B: I think he’s handsome, he’s lovely, I like him!  
 

 
 
 


