
ÖTLETEK... 
 
 
A 2. fejezethez kapcsolódik az alábbi játék:  
 
CREW   WEIR   GALE   BLOW   HAUL    
PATH   COAST   REACH   ROUGH 
 

A Telegram Game lényege az, hogy a megadott szó betőivel kezdıdı szavakból állítsunk össze 
egy nyelvtanilag helyes (de nem feltétlenül értelmes) mondatot. Adjunk a csoportoknak idıkeretet, pl. 3 
percet szavanként. Kétféleképpen játszhatjuk: 

• Minden csoport húz egy szót (minden csoport egy négy- vagy egy ötbetős szót) 

• A csoportok szabadon választhatnak a megadott szavakból többet is, de ekkor növeljük az 
idıkeretet, mondjuk 10 percre. 

 

Szintén a 2. fejezethez írtam a következı chantot: 
 

Surfers in the sea  
Lifeboats in the sea 
People in bowler hats 
People drinking tea 
 
Driving on the left 
A double decker bus  
A lollipop lady  
A red phone box 
 

A lot of sheep everywhere 
Farming, fishing 
Ham and eggs, fish and chips 
Yorkshire pudding  
 
Umbrellas, it’s raining 
Dogs and cats 
Three-pin sockets       
Sinks with two taps 
 

 
 
 
 
 
School uniform  
Football, cricket, rugby 
Manchester United, 
The Queen and a bobby 
 

 

A Good Read 

 
A harmadik fejezet – BY (THE) SEA – majdnem minden leckéjében megtalálható ez az 

olvasáshoz kedvet ébresztı rész. Sajnos a mai gyerekek keveset olvasnak, és így sokak számára 
ismeretlen marad a világirodalom számos népszerő regénye. Azzal, hogy egymás mellett szerepel a 
sokunk gyermekkorát meghatározó, népszerő regények magyar és angol kiadásainak egy-egy címlapja, 
az volt a célom, hogy talán egy kicsit változtassunk ezen. Ha egy osztályból csak néhány tanuló kap 
kedvet ahhoz, hogy elolvassa egyiket-másikat – természetesen magyarul –, már megérte!  

Az ajánlott regények a következık: 

• Arthur Ransome: Swallows and Amazons (Fecskék és Fruskák) 

• Jonathan Swift: Gulliver’s Travels (Gulliver utazásai) 

• Daniel Defoe: Robinson Crusoe (Robinson) 

• Jules Verne: Two Years’ Vacation (Kétévi vakáció) 

• William Golding: The Lord of the Flies (A legyek ura) 

• Robert Louis Stevenson: Treasure Island (A kincses sziget) 
 
 

 

CAT → 

Carry A Table. 

CAT → 

Cecil Ate Teabags. 


