tankönyv: New English File Elementary,Third Edition, Oxford
nyelvi szint: A1/I.
óraszám: 30 óra (1 óra : 45 perc)
extra: magyar-angol kétnyelvű anyanyelvi beszélővel, társalgási gyakorlatokkal, szókincsépitéssel és kulturális
információkkal színesítve
Haladási
ütem/
tanítási hét

Óra

Témakörök / Kommunikációs
szándékok / Tanóra anyaga

Files 1 A, B, C

1
1

a hét napjai

2

köszönés

3

számok 1-100,
majd milliós számkörben

4

osztályterem:
dolgok, tárgyak megnevezése

5

betűzés

6

a világ: kontinensek, országok,
nemzetiségek

7
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Megérkezés Londonba

Idegen nyelvi
kompetenciák

létezés kifejezése:
jelenidejűség: a be alakjai

köszönés, elköszönés
és visszaköszönés

birtokviszonyok:
’s birtokos
személyes névmás birtokos
esete

osztálytermi instrukciók
megértése és követése
a célnyelven

szövegösszetartó eszközök:
személyes névmás
alanyesete

2

3

Fogalomkörök és azok
nyelvi kifejezései

reagálás egyszerű
kérdésekre
angol ábécé, szavak
betűzése

tér- és időbeli viszonyok
kiejtés: magánhangzók,
szóhangsúlyok,
mondathangsúlyok.
hangok: /ə/, /tʃ/, / ʃ /, / dʒ/,
/əʊ/, /u:/, /ɑː/

személyek, helyek,
dolgok egyszerű
körülírása, felismerése
íráskészség: adatlap
kitöltése
részletekre figyelő
hallott szövegértés

udvarias kérdések:
Can you...?
Would you like...?

megérkezés a
repülőtérre és egy
szállodába,
bemutatkozás
egyszerű udvarias
kérdések és válaszok,
kínálás, elfogadás,
visszautasítás

4

5

8

Files 2 A, B, C
hétköznapi dolgok, berendezési tárgyak

határozatlan névelő: a/an
többes szám kifejezése

9

gyakori melléknevek, színek

mutató névmások:
this / that / these / those

10

népszerű foglalkozások

11

személyek, személyes
tárgyak leírása
egyszerű párbeszéd
követése képi impulzus
és hallott szöveg
alapján

melléknevek helye a
mondatban

útbaigazítás ,
instrukcióadás

szövegösszetartó elemek:
quite, very, really

íráskészség: híres
személy rövid
bemutatása

gyakori érzések

felszólító mód: Let’s...
6

12

Revise and Check
Files 1+2
visszatekintés: az eddig tanultak
összefoglalása

szó végi –s és –es kiejtése
th kiejtése
rövid és hosszú
magánhangzók kiejtése

részletekre figyelő
olvasott szövegértés

7

13

Files 3 A, B, C
élet Nagy-Britanniában

8

14

hétköznapi cselekvések

jelenidejűség: Present
Simple kijelentés, kérdés,
tagadás

város, ország tipikus
jellemzőinek
bemutatása
foglalkozás bemutatása

kérdések szórendje és
hangsúlyozása
15

gyakori foglalkozások

16

egyenruhák

17

társkeresés

kiejtés: szó végi –s és –es
hangok: /ɜː/

bemutatkozás:
személyes preferenciák
igaz/hamis állítások

9

18

kérdőszavak
időbeliség: a pontos idő

19
10
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Randevú egy kávézóban, az első nap az
irodában

globális szövegértés:
vélemény felismerése
vélemény egyszerű
kifejtése
íráskészség: személyes
bemutatkozás
étlap, árak
étel és ital rendelése
egy kávézóban
bemutatkozás,
bemutatás

