Óraterv

A pedagógus neve:
Bodnár Edina
Műveltségi terület:
Angol nyelv
Tantárgy:
Angol nyelv
Osztály:
11. AB angol2-es csoport
Az óra témája:
Szokatlan ételek. Ételek jellemzésére szolgáló melléknevek.
Az óra cél- és feladatrendszere:
A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Hallás utáni szövegértés fejlesztése
Olvasott szöveg értésének fejlesztése
Beszédkészség fejlesztése szavak körülírása, magyarázata által
Figyelem és emlékezet fejlesztése
A tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): Szókincsbővítés az olvasott szöveg alapján
Ételek jellemzésére szolgáló melléknevek
Elérendő fejlesztési szint, tudásszint: B1-es nyelvi szint megszilárdítása. Az olvasásértés, hallásértés, és beszédkészség gyakorlása B1 szinten.
Az óra didaktikai feladatai:
Új ismeret közlése
Gyakorlás (olvasásértés, hallásértés, és beszédkészség)
Alkalmazás (szókincs)
Tantárgyi kapcsolatok:
Természettudomány , Földrajz

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
H. Q. Mitchell: Traveller Pre-Intermediate tankönyv 22. oldal 2b: Just taste it!
Quizlet digitális tananyag
Youtube video részlet: https://www.youtube.com/watch?v=gyVwpFLFqgY
Dátum: 2018. november 23.
Időkeret
3 perc

Az óra menete
Téma bevezetése:
Szokatlan ételek

Módszerek
Beszélgetés

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói munkaformák Eszközök
tábla
frontális munka

Megjegyzések

Meglévő tudás felmérése:
Milyen szokatlan ételeket
ismernek? Hol fogyasztják
ezeket?

2 perc
5 perc

3 perc

10 perc

4 perc

Saját élmények
megbeszélése
Szokatlan ételek a
nagyvilágból
Olvasott szöveg értésének
előkészítése
Szókincsbővítés
Szöveg meghallgatása
Szöveghez leginkább illő
cím kiválasztása
Szöveg olvasása
Olvasott szöveg értése:
igaz/hamis mondatok
Feladat megoldásainak
ellenőrzése
Szövegértés ellenőrzése
kérdések alapján

Szemléltetés
magyarázat
Bemutatás
magyarázat

frontális
frontális

tankönyv 22.oldal 1es feladat képei
quizlet

távirányító!!

megfigyelés

frontális

magnó, CD

CD lejátszó, CD

munkáltatás

pármunka

tankönyv 22.oldal
B, C feladatok

megbeszélés

frontális

tankönyv 22.oldal
B, C feladatok

3 perc

3 perc

3 perc

8 perc

1 perc

Szókincs bővítése:
Szavak párosítása a
definíciókkal
Szókincs bővítése:
Ételek jellemzésére
szolgáló melléknevek
Hallott szöveg értése:
Video megtekintése
(duriánt kóstolnak
gyerekek)
Hogyan jellemzik a
gyümölcsöt?
Activity játék:
Szókártyákon lévő
gyümölcsöket kell körülírni
valakinek, a többiek pedig
kitalálják, miről van szó.
Házi feladat kijelölése:
Kettő tetszőlegesen
választott zöldség vagy
gyümölcs körülírása,
jellemzése

munkáltatás

Önálló munka

tankönyv 23. oldal
D feladat

megbeszélés
megbeszélés

frontális munka

tankönyv 23. oldal
2-es feladat

szemléltetés

frontális munka

számítógép

Youtube: Kids try exotic fruits

frontális munka

szókártyák

szókártyák!

beszélgetés
magyarázat
játék

tanári
magyarázat

