
 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  
 

                                                                   

 

 

B e r z s e n y i  D á n i e l  G i m n á z i u m ,  K ö z g a z d a s á g i  S z a k k ö z é p i s k o l a  é s  K o l l é g i u m  

O M :  0 3 4 1 4 6  

P e t ő f i  S . u . 1 6 .  

8 7 0 0 M a r c a l i  

 

 

HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT 

(angol, német nyelv) 

Országismeret 

 

 

 

 

 

 

Készítette:   Bácsfalvi Olga 

Felleginé Szalóczi Emese 

Gáspár Csilla 

 

 

 



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  
 

                                                                   

 

ORSZÁGISMERET 

Téma:   német nyelv: német testvérváros, zene , tánc, film, sport    

 angol nyelv: irodalom, zene, az angol nyelv zeneisége, sport 

Cél:  az angolszász, az amerikai és a német kultúra néhány szegmensének megismerése 

Kiemelt fejlesztési területek: 

• kulcskompetencia: 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Digitális kompetencia 

A hatékony, önálló tanulás 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kezdeményezőképesség 

Szociális kompetencia 

• Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret 

Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra 

A tanulás tanítása 

Testi és lelki egészség 

Tantárgyközi területek: 

‒  testnevelés 
‒  informatika 
‒  ének 

Megvalósításban résztvevő csoportok:  9.E nyelvi előkészítő osztály 

Megvalósításban résztvevő pedagógusok: Bácsfalvi Olga, Felleginé Szalóczi Emese, Gáspár Csilla 

Segítők 

‒  Informatika és testnevelő tanárok 
‒  az utca embere 
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Megvalósítás szervezeti keretei:  tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, otthoni felkészülés. 
Megvalósítás időtartama: 16 tanítási nap 

Megvalósításhoz szükséges erőforrások:  

‒  tárgyi: irodaszerek, laptop, interaktív tábla, kivetítő, számítógép internet hozzáféréssel, 
sportszerek 

‒  pénzügyi:  a zenekar elszállásolása, étkeztetése,  
‒  humán: pedagógusok, zenészek, az utca embere, interjúalanyok,  

Tevékenységek: 

• ráhangolódás: a nyelvi napra készüléssel a tanulók ráhangolódnak az angolul, németül 
gondolkodásra.  

• altémák kialakítása: az altémákat kialakítása a tanulók megkérdezésével történik. A fő 
területeket a pedagógus javasolja, az ehhez kapcsolódó témák közül választanak a tanulók. 

• projektnyitó: projektnyitónkat május 20-án tartottuk. A főbb témákat, tevékenységeket 
koncentrikus körök alkalmazásával ábrázoltuk, majd az iskola több részén kifüggesztettük. 
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• Iskolai rendezvényünk, a május 21-én tartott Nyelvi Nap, szintén a projekt részeként került 

megrendezésre. Mind az angolos, mind a németes előkészítős csoport fellépett egy-egy 
műsorszámmal. 

• Iskolánk június 10-én látta vendégül a Secret Roses hagyományos ír zenét játszó zenekart. 
Délutáni koncertjükre iskolánk minden tanulója hivatalos volt. 

• Május 31-én délután a németes csoport tagjai tanáruk szervezésével és vezetésével 
Teadélutánon a német nyelvterületek kultúrájával ismerkedtek, melyre meghívták az iskola 
diákjait.  

• projektzáró: projektzárónkat június 10-én tartottuk. A tanulók értékelték a három hetet 
meghaladó projektet. Az ehhez felhasznált értékelő lapok a különböző modulok tanulói 
példányainál találhatóak. 
www.sulinovadatbank.hu 

• a projektet hivatalosan az utolsó tanítási napon, június 11-én, iskolánk igazgatónője zárta le. 

A további tevékenységek részletezése az alábbi oldalakon olvasható. 

http://www.sulinovadatbank.hu/�
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Szervezés, csoportalakítás: a tanórai csoportok a feladatok természetének megfelelően variálódtak. 
Német nyelv esetén szimpátia alapján illetve véletlenszerűen kialakított csoportokban dolgoztak a 
tanulók. Angol nyelvből képességeken alapuló előre megtervezett csoportokban vagy közös 
érdeklődési körük alapján formálódott csoportokat alkotnak. 

Elvárt eredmények, produktumok: Elvárt eredményeink közt szerepel a tanulók érdeklődésének 
felkeltése az idegen nyelvű szépirodalom olvasása iránt; az angol nyelv ritmusának felfedezése 
rigmusokban; angol, amerikai kultúrához tartozó sportok jobb ismerete. A német nyelvterületek 
kultúrája iránti érdeklődés felkeltése mellett célunk a testvérvárosunk minél jobb, minél több 
területen való megismerése és a német nyelvterületek híres sportolóinak, kedvelt sportágainak 
megismerése.  Minden egyes hetünkön kisebb produktumok születnek: 

angol nyelvből: történetpiramis, rap zeneszöveg, jazz chants, ppt bemutatók 

német nyelvből:  plakátok, kérdőívek kiértékelése, nyelvi portfóliók, ppt bemutatók 

Értékelés módszerei: Minden feladat végeztével illetve a heti faladatok befejezése után a tanulók 
értékelik mind a saját csoportjuk, mind a többiek munkáját. Természetesen az önértékelés sem 
maradhat el. A projekt zárásaként szintén értékeljük az egész folyamatot.  

A módszerek többségénél a modulokban található értékelési technikákat hívtuk segítségül.  

A német nyelvi projektben a tanulók nyelvi portfóliót készítenek. 

Tanulságok, tapasztalatok: Véleményünk szerint eredményesebb, magasabb hatásfokú lenne a 
projektoktatás, ha nem egy háromhetet meghaladó projektet valósítanánk meg, hanem több 
rövidebb – legfeljebb egyhetes - projektet terveznénk be a tanév folyamán, melyekhez segítségül 
szolgálnak a kidolgozott modulok.  

A tanulók értékelése alapján a projekt sikeresnek mondható. Véleményük szerint bővült a szókincsük, 
ismereteik sikeres bővítésében motiválta őket, hogy önállóan, csoportokban, nem tanári irányítással 
’tanultak’, estenként az utca emberétől is. Az informatika órán tanult ismereteik felhasználásával 
készített igényes PPT-bemutatóik tanúsítják, hogy mennyire magabiztosan élnek a számítógép és az 
internet adta lehetőségekkel.  
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Tevékenységek 
 

1. hét 
 

Unsere Partnerstadt 
 
 
Téma:  Ismerkedés Németország tartományaival, testvérvárosunk megismerése 
 
Résztvevők: 9. nyelvi előkészítő évfolyam németes csoportja 
 
Altémák: 

• tartományok és azok fővárosai 
• PPT bemutató szerkesztése 
• testvérvárosunk megismerése különböző szempontok alapján 

 
Témaválasztás: 
Diákjaink egy része mehet nyáron két hétre a testvérvárosunkba. Ennek a hétnek a feladatai segítenek abban, hogy jobban megismerjék a várost 
és az ottani életet. 
 
Előkészítés: A projektet megelőző héten megnéztük térképen Németország tartományait és azok fővárosait. A diákok választhattak, hogy 
melyikről készítenek PPT bemutatót.   
 
Munkacsoportok kialakítása: 9. évfolyam német nyelvi előkészítő 11 fő. A diákok választhattak, hogy kivel szeretnének és tudnak jól 
együttdolgozni, de fontos volt, hogy minden csoportban legyen legalább egy irányítani tudó, meglehetősen jó nyelvi képességekkel rendelkező 
tanuló, így együttműködni képes heterogén 3-4fős csoportok alakultak. 
 
Időterv: 1 hét a háromhetes projektből 
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Hely: iskolán belül, otthoni feladatként otthon. 
 
Szükségletek:  

• tárgyi erőforrás: a válaszható feladatok, laptop, kivetítő, internet hozzáférés, számítógépek ppt programmal, nyomtató, csomagolópapír, 
karton, filcek, olló, ragasztó. 

• humán erőforrás: tanulók, informatika tanár, némettanár, oktatás technikus, 
 
Célok:  PPT bemutatók, plakátok, e-mailek, párbeszédek készítése után képet kapni a testvérvárosunkról. 
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

• Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 Idegen nyelvi kommunikáció: fogalmak, gondolatok, érzések, tények, és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban. 
 Digitális kompetencia: információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása internet és ppt használatával. 
 A hatékony, önálló tanulás: saját tanulás megszervezése egyénileg, csoportban, magabiztosság fejlesztése 
 Szociális kompetencia: szervezési készségek, közösségi szellem fejlesztése. 
• Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 Énkép,  önismeret, önértékelés, 
 Európai azonosságtudat, 

 
Szükséges előzetes tudás: Feltétel a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi 
stílusoknak az ismerete. Szükséges képességek a szóbeli üzenetek megértetése, beszélgetés kezdeményezése, folytatása, szövegolvasás, -értés és 
alkotás A2 szinten. A digitális kompetencia területén elengedhetetlen a számítógép power point programjának ismerete, valamint az internet 
használata információ keresésére. 
 
Bevonható tantárgyi terület: Informatika: információ keresés 
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Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 
1.Csoportok 
megalakítása.  
A csoportok 
feladatválasztása. 
Projektmunka 
megtervezése. 
 
 

Internet, 
fénymásolt 
feladatlapok, 
interaktív tábla 
 

 45’  az összes 
tanuló 

utasítások megértése idegen 
nyelven, vita, hozzászólás, 
egymás segítése 

csoportok 
önértékelése 

pedagógus, 
tanulók 

2.A 4-4 feladatot 
tetszőleges sorrendben 
oldhatják meg 

a feladatok, 
internet, 
interaktív tábla, 
nyomtató, 
csomagolópapír, 
karton, filcek, 
olló, ragasztó 

ki 
mennyit 
szán rá 
max: 
4*45’ 

a tanulók Az interneten keresniük kell 
különböző információkat, 
utána kivitelezni a választott 
feladatokat. 
Fel kell készülniük a 
prezentációra. 

A 4. napon a 
csoporttagok 
egymást értékelik. 

tanulók 
tanár mint 
segítő 

3.PPT bemutatók  otthon elkészített 
bemutatók 
internet, 
interaktív tábla,  
laptop, pendrive 
 

2*45’ a tanulók és a 
pedagógus 

Minden tanuló a 
képességeinek megfelelően 
készíti el a bemutatót, ami 
érdekes és érthető. 

egymás 
munkájának 
értékelése 

pedagógus, 
tanulók 

4.prezentációk 
bemutatása 

plakátok 2*45’ tanulók, 
pedagógus 

mindenki részvételével 
előadott tömör, lényegre törő 
munkák  

Önértékelés, 
egymás értékelése 

pedagógus, 
tanulók 

5.a hét értékelése a kész munkák 45’ tanulók,  
pedagógus 

reális kép alkotása mind a 
saját mind mások munkájáról 

Csoportok 
értékelik saját 
maguk és egymás 
munkáját. 

pedagógus, 
tanulók 
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  A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok: 

• mellékelve 
 

A hét értékelése: a különböző moduloknál található értékelések segítségével. Frontális munkában végignézzük a véleményeiket, és 
megbeszéljük azt.  

Szempontok: 
Milyen volt az együttműködés a csoportokban? 
Milyen mértékű volt az egyéni felelősségvállalás? 
Mit kell változtatni a következő feladatoknál?  
Voltak- e konfliktusok a munka során? Hogyan oldották meg? 
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Tevékenységek 
 

2. hét 
 

Tee am Nachmittag mit Kultur im deutschsprachigen Raum 
Interviews machen 

 
 
Téma: Német nyelvterületek kultúrája, ismerkedés Németország tartományaival, testvérvárosunk további megismerése 
 
Résztvevők: 9. nyelvi előkészítő évfolyam németes csoportja és érdeklődő diákok másik osztályokból 
 
Altémák: 

• kultúra egyes területei: - klasszikus zene hegedűn ; -néptánc;- Power-Point; -népzene; -klasszikus tánc; -modern zene – feladatokkal; -    
német nyelvű film 

• PPT bemutató  
• testvérvárosunk további megismerése kérdőív segítségével 

 
Témaválasztás: 
Testvérvárosunk minél jobb megismerése. Az idegen nyelvet tanulóknak fontos a célnyelvi kultúra ismerete. 
 
Előkészítés:  
Plakát elkészítése. Hegedűn játszó diákok gyakorolnak. Power-Point-bemutató elkészítése. Feladatlapok elkészítése, zeneszámok letöltése. 
 
Munkacsoportok kialakítása: 9. évfolyam német nyelvi előkészítő 11 fő. A diákok új csoportokban, ill. párban dolgoznak 
Időterv: 1 hét a háromhetes projektből 
 
Hely: iskolán belül, a városban, otthoni feladatként otthon. 
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Szükségletek:  

• tárgyi erőforrás: feladatok, laptop, kivetítő, internet-hozzáférés, számítógépek ppt programmal, kérdőív, hegedű, tea 
• humán erőforrás: tanulók, némettanár, interjúalanyok  

 
Célok:  PPT bemutató, plakát készítése, teadélután után ismeretet szerezni a német nyelvterületek kultúrájának néhány területéről;  
az interjúk elkészítése után képet kapni arról, hogy mennyit tudnak a diákok illetve városunk lakói testvérvárosunkról. 
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

• Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 Idegen nyelvi kommunikáció: fogalmak, gondolatok, érzések, tények, és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban. 
 Digitális kompetencia: információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása internet és ppt használatával. 
 A hatékony, önálló tanulás: saját tanulás megszervezése egyénileg, csoportban, magabiztosság fejlesztése 
 Szociális kompetencia: szervezési készségek, közösségi szellem fejlesztése. 
• Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 Énkép,  önismeret, önértékelés, 
 Európai azonosságtudat, 

 
Szükséges előzetes tudás: Feltétel a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi 
stílusoknak az ismerete. Szociális kompetencia, az interjú megkezdése előtt az udvarias megszólítás alkalmazása. Szükséges képességek a szóbeli 
üzenetek megértetése, beszélgetés kezdeményezése, folytatása. A digitális kompetencia területén elengedhetetlen a számítógép power point 
programjának ismerete, valamint az internet használata információ keresésére. 
 
Bevonható tantárgyi terület: ének-zene, informatika 
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Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 
1. Teadélután: 
- klasszikus zene 
hegedűn 
-néptánc- Power-Point 
-népzene 
-klasszikus tánc 
-modern zene - 
feladatokkal 
-német nyelvű film 

Internet, 
fénymásolt 
feladatlapok, 
interaktív tábla, 
hegedű, dvd-film 
-feladatlapok a 
mellékletben 

4* 45’  az összes 
tanuló és az 
érdeklődők 

ismertető szöveg, utasítások 
megértése idegen nyelven, 
hozzászólás, egymás segítése 

tetszésnyilvánítás pedagógus, 
tanulók 

2.Power-Point-
bemutatók 

internet, 
interaktív tábla,  
laptop, pendrive 
otthon elkészített 
bemutatók 

2*45’ a tanulók és a 
pedagógus 

Az interneten keresniük kell 
információkat, utána 
kivitelezni az előadást. 
Fel kell készülniük a helyes 
prezentációra és megérteni a 
másokét. 
Minden tanuló a 
képességeinek megfelelően 
készíti el a bemutatót, ami 
érdekes és érthető. 

azonnali  
értékelés, egymás 
munkájának 
értékelése 

tanulók 
tanár mint 
segítő 

3.Interjúk készítése kérdőív  3*45’ a tanulók és a 
pedagógus 

Minden tanuló aktívan részt 
vesz az interjú készítésében 
és annak kiértékelésében. 

otthoni 
kiértékelés, 
következő órán 
ezek ismertetése 

pedagógus, 
tanulók 

4.A hét értékelése a kérdőívek 
otthon elkészített 
kiértékelése 

45’ tanulók,  
pedagógus 

reális kép alkotása mind a 
saját mind mások munkájáról 

saját maguk és 
egymás 
munkájának 
értékelése 

pedagógus, 
tanulók 
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  A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok: 

• mellékelve 
 

A hét értékelése: mi tetszett, mi nem tetszett technikával. Kis cetlire felírnak 1 dolgot, ami hasznos volt, 1 dolgot, amit nem volt hasznukra a heti 
munkában. Frontális munkában végignézzük a véleményeiket, és megbeszéljük azt.  

Szempontok: 
Milyen volt az együttműködés a csoportokban/ a  páros munka során? 
Milyen mértékű volt az egyéni felelősségvállalás? 
Mit kell változtatni a következő feladatoknál?  
Voltak- e konfliktusok a munka során? Hogyan oldották meg? 
Mi tetszett a legjobban a héten? 
Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a hét folyamán? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  
 

                                                                   

Tevékenységek 
 

3. hét 
 

Sport im deutschsprachigem Raum 
 
 
Téma:  Ismerkedés Németország tartományaival, sport a német nyelvterületen 
 
Résztvevők: 9. nyelvi előkészítő évfolyam németes csoportja 
 
Altémák: 

• tartományok és azok fővárosai 
• PPT bemutató szerkesztése 
• híres sportolók, szótárkészítés, aerobic óra összeállítása 

 
Témaválasztás: 
Diákjaink életében fontos szerepet játszik a sport, szívesen néznek sportprogramokat, példaképként tekinthetnek a híres sportolókra.   
 
Előkészítés: A projekt utolsó napján sportnap kerül megrendezésre, ennek programjaira kell jelentkezniük, illetve aerobic órát tartanak német 
nyelven.   
 
Munkacsoportok kialakítása: 9. évfolyam német nyelvi előkészítő 11 fő. A diákok véletlenszerűen kerülnek egy-egy csoportba, de fontos, 
hogy minden csoportban legyen legalább egy irányítani tudó, meglehetősen jó nyelvi képességekkel rendelkező tanuló, így együttműködni képes 
heterogén 3-4fős csoportok alakultak. 
 
Időterv: 1 hét a háromhetes projektből 
 
Hely: iskolán belül, otthoni feladatként otthon. 
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Szükségletek:  

• tárgyi erőforrás: a válaszható feladatok, laptop, kivetítő, internet hozzáférés, számítógépek ppt programmal, nyomtató, csomagolópapír, 
karton, filcek, olló, ragasztó, cd lejátszó, mikrofon. 

• humán erőforrás: tanulók, informatika tanár, némettanár, oktatás technikus, 
 
Célok:  PPT bemutatók, plakátok készítése után jártasak legyenek a diákok a sport témában és tapasztalatokat gyűjtsenek. 
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

• Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 Idegen nyelvi kommunikáció: fogalmak, gondolatok, érzések, tények, és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban. 
 Digitális kompetencia: információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása internet és ppt használatával. 
 A hatékony, önálló tanulás: saját tanulás megszervezése egyénileg, csoportban, magabiztosság fejlesztése 
 Szociális kompetencia: szervezési készségek, közösségi szellem fejlesztése. 
• Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 Énkép,  önismeret, önértékelés, 
 Európai azonosságtudat, 

 
Szükséges előzetes tudás: Feltétel a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi 
stílusoknak az ismerete. Szükséges képességek a szóbeli üzenetek megértetése, beszélgetés kezdeményezése, folytatása, szövegolvasás, -értés és 
alkotás A2 szinten. A digitális kompetencia területén elengedhetetlen a számítógép power point programjának ismerete, valamint az internet 
használata információ keresésére. 
 
Bevonható tantárgyi terület: testnevelés, informatika: információ keresés 
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Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 
1.Csoportok 
megalakítása.  
A csoportok 
feladatválasztása. 
Projektmunka 
megtervezése. 
 

Internet, 
fénymásolt 
feladatlapok, 
interaktív tábla 
 

 45’  az összes 
tanuló 

utasítások megértése idegen 
nyelven, vita, hozzászólás, 
egymás segítése 

csoportok 
önértékelése 

pedagógus, 
tanulók 

2.A 3 feladatot 
tetszőleges sorrendben 
oldhatják meg 

a feladatok, 
internet, 
interaktív tábla, 
nyomtató, 
csomagolópapír, 
karton, filcek, 
olló, ragasztó 

ki 
mennyit 
szán rá 
max: 
4*45’ 

a tanulók Az interneten keresniük kell 
különböző információkat, 
utána kivitelezni a választott 
feladatokat. 
Fel kell készülniük a 
prezentációra. 

A következő 
napon a 
csoporttagok 
egymást értékelik. 

tanulók 
tanár mint 
segítő 

3.PPT bemutatók  otthon elkészített 
bemutatók 
internet, 
interaktív tábla,  
laptop, pendrive 
 

2*45’ a tanulók és a 
pedagógus 

 Minden tanuló a 
képességeinek megfelelően 
készíti el a bemutatót, ami 
érdekes és érthető. 

egymás 
munkájának 
értékelése 

pedagógus, 
tanulók 

4.prezentációk 
bemutatása 

plakátok 
aerobic óra  

2*45’ tanulók, 
pedagógus 

mindenki részvételével 
előadott tömör, lényegre törő 
munkák  

Önértékelés, 
egymás értékelése 

pedagógus, 
tanulók 

5.a  hét értékelése 
  a projekt értékelése 
 a nyelvi portfóliók 
leadása 

a kész munkák 45’ tanulók,  
pedagógus 

reális kép alkotása mind a 
saját mind mások munkájáról 

Csoportok 
értékelik saját 
maguk és egymás 
munkáját. 
Vélemény 
nyilvánítása a 3 
hétről. 

pedagógus, 
tanulók 
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  A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok: 

• mellékelve 
 

A hét értékelése: a különböző moduloknál található értékelések segítségével. Frontális munkában végignézzük a véleményeiket, és 
megbeszéljük azt.  

Szempontok: 
Milyen volt az együttműködés a csoportokban? 
Milyen mértékű volt az egyéni felelősségvállalás? 
Mit kell változtatni a következő feladatoknál?  
Voltak- e konfliktusok a munka során? Hogyan oldották meg? 
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PROJEKT IM DAF-UNTERRICHT 

 

Der Titel  der Projektarbeit  lautet folgenderweise:  Landeskunde 

1.  Woche: Künzelsau, unsere Partnerstadt er leben 

2.  Woche: Kultur  im deutschsprachigem Raum/ Interviews durchführen 

3.  Woche: Sport im deutschsprachigen Raum 

1.  Woche: Das  Ziel  ist  verschiedene al ltägl iche Lebensbereiche in der Partnerstadt trotz der Entfernung zu erfahren,  zu 

erleben. Die  Schüler müssen Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den beiden Städten entdecken können. Das Thema 

wird im Unterricht  und außerhalb des Unterrichts handlungsorientiert  aufgearbeitet .  Neben der Vermitt lung mehrerer  

Angaben, müssen auch kommunikative Mittel  von den Schülern erworben werden. Die Schüler besitzen nicht  die gle ichen 

Kompetenzen und Fähigkeiten, aber al le müssen an der Arbeit  aktiv  tei lnehmen,  und in der Gruppe die ihnen 

entsprechende Aufgabe f inden und schaffen können. Die  Arbeit  erfolgt in v ier Etappen,  und während der Woche müssen 

die Schüler verschiedene Produkte präsentieren.  

 

1.Woche: Aufgaben zur Wahl  

 

Die weiteren Projektaufgaben werden in Marcal i ,  vorwiegend im Unterr icht,  aber auch in der Schulbibl iothek und in der 

Stadtbibl iothek durchgeführt .  Die Gruppenbildung erfolgt nach der eigenen Wahl der  Schüler ,  der Lehrer achtet aber darauf ,  

dass in jeder Gruppe sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schüler zu f inden sind.  
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1.  Etappe  –  hier geht es um die zwei Partnerstädte;  die Schüler arbeiten in 4 Gruppen im Unterr icht,  nach der Recherchearbeit  

müssen s ie kurze Referate  halten  und ihre Produkte präsentieren 

 

Die vier Aufgaben können mit v ier Gebieten wie Geographie,  Geschichte,  Medien und Kunst in Verbindung gebracht werden.  

Welcher Schüler in welchem Bereich bewandert ist ,  kann bei der Wahl helfen. Es wird auch besprochen,  dass ein Referat  

höchstens zehn Minuten lang dauert und nur das  Wesentl ichste erwähnt  wird. Damit die  anderen die  Referate verstehen, 

müssen die unbekannten Wörter,  d ie in den Referaten vorkommen, noch davor erklärt  werden.  

 

A.  Wo l iegt Künzelsau und wie weit von Marcal i?  

Aufgabe :  Zeichnet eine Landkarte mit  der  Route von Marcal i  nach Künzelsau, markiert  die wicht igsten Stationen!  

Hil fe :  www.tiscover.at/routenplaner  

 

Ziele bei dieser Aufgabe: mit  der Anfert igung einer Landkarte  können sich die Schüler ein Bi ld davon machen, wo die 

Partnerstadt l iegt und wie man dorthin kommen kann 

Empfohlene Gruppenzahl :  2-3 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren, Studieren von Landkarten, Benutzung der Bibl iothek, Informationen im Internet f inden 

http://www.tiscover.at/routenplaner�
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Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Schlüsselkompetenz in Geographie und Zeichnen, Fähigkeit  zur Teamarbeit,  mündl iche 

Kommunikation, Kreat ivität  

 

 

B.  Marcali  und Künzelsau: Gegenwart und Vergangenheit  

Aufgabe :  Sucht nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Städten!  

Hil fe :  www.kuenzelsau.de l ink:  Stadt Künzelsau 

              www.marcal i .hu    l ink:  turizmus 

 

Ziele bei dieser Aufgabe: die Schüler müssen zwei Städte nach se lbst best immten Gesichtspunkten vergleichen können 

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren, Studieren von Prospekten, Benutzung der Bibl iothek, Informationen im Internet f inden,  

bestimmte Gesichtspunkte selbst zusammenstel len 

Kompetenzförderung :  fremdsprachliche Medienkompetenz, Kreativität, Kooperationsbereitschaft , Präsentationsfähigkeit, 

mündliche Kommunikation, über Gelesenes berichten, Erweiterung von landeskundlichem Wissen, Entwicklung 

interkultureller Fertigkeiten 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.marcali.hu/�
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C: „Wir sind Partner!“  

     Aufgabe :  Schreibt einen Zeitungsart ikel  über die Partnerschaft! 

         Hilfe :  www.kuenzelsau.de l ink:  Stadt Künzelsau 

              www.marcal i .hu   

 

Ziele bei dieser  Aufgabe: nach dem Lesen mehrerer Zeitungsartikel  können die Schüler ihre Charakterist ika beobachten und 

einen selbst schreiben  

Empfohlene Gruppenzahl :  2-3 Schüler  

Angewandte Methoden :  Beobachtung, Leseverstehen, Rekonstruierung eines Zeitungsartikels,  nach Informat ionen im Internet 

und in Prospekten suchen  

Kompetenzförderung :  Förderung des Leseverstehens und des kreativen Schreibens,  Merkmale eines Zeitungsartikels  erkennen,  

Kooperationsbereitschaft,  fremdsprachliche Medienkompetenz  

 

 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.marcali.hu/�
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D: Sehenswürdigkeiten sind wichtige Bestandtei le des Stadtlebens  

     Aufgabe :  Vergleicht die zwei Museen, die  Künst ler,  die Werke!  

                    In Künzelsau:  Hirschwirtscheuer,  Künstlerfamil ie           Sommer 

                    In Marcal i :  Bernáth Aurél  Galéria 

          Hilfe :  www.kuenzelsau.de  l ink:  Kultur 

               www.marcal i .hu    l ink:turizmus/kultúra 

 

Ziele  bei  dieser Aufgabe: nach der Recherchearbeit  können die Schüler den Mitschülern die zwei Museen,  die  Künstler und ihre 

Werke vorstel len,  bzw. sie,  ihr  Leben, ihre Kunst vergleichen  

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  die Informationen nach se lbst aufgestel l ten Gesichtspunkten ordnen,  

Angaben vergle ichen, Ähnlichkeiten  und Unterschiede entdecken 

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz, Fähigkeit zur Teamarbeit, Kreativität,  Analyse und Systematisierung der 

Informationen, Problemlösung, Präsentationsfähigkeit , mündliche Kommunikation, über Gelesenes berichten, 

Erweiterung von landeskundlichem Wissen, Entwicklung interkultureller Fertigkeiten 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.marcali.hu/�
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2.  Etappe  –  hier geht es um  die  Schulen;  die Schüler arbeiten in 4 Gruppen im Unterricht,  nach der  Recherchearbeit  müssen s ie 

Werbeplakate anfertigen  

 

Nach den folgenden vier Aufgaben werden die Schüler ein Bi ld über das Schulsystem, über die verschiedenen Schultypen,  über 

die Ausbildung in Künzelsau und besonders über das Ganerbengymnasium, e ine der weiterführenden Schulen haben.  

 

A: Welche Berufe können in welchen Schulen in Künzelsau erlernt  

     werden?  

    Aufgabe :  Wählt  einen Beruf in einer Schule aus und werbt dafür! 

    Hil fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Stadt Künzelsau/ Bi ldung 

 

Ziele bei dieser  Aufgabe: nach dem Recherchieren im Internet können die Schüler einen Beruf in einer Berufsschule auswählen 

und dafür werben 

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4  Schüler  

http://www.kuenzelsau.de/�
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Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  e inen Beruf charakteris ieren, wicht ige Merkmale hervorheben, Beobachtung 

der Werbungen in den Zeitschriften, Anfertigung des Werbeplakats  

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Fähigkeit  zur Teamarbeit,  Kreativität ,  Selbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

Wortschatzerweiterung im Thema: Schule  

 

B: Welches Profi l  hat das Ganerbengymnasium?  

    Aufgabe :  Wählt  eine Arbeitsgemeinschaft  (AG) aus und werbt  

                  dafür!  

    Hil fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Stadt Künzelsau/ Bi ldung  

 

Ziele bei dieser Aufgabe: das Profi l  des Ganerbengymnasiums können die Schüler näher kennen lernen, und erfahren, in welchen 

Arbeitsgemeinschaften die deutschen Schüler in ihrer Fre ize it  tät ig sein können 

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  e ine  Arbeitsgemeinschaft  charakteris ieren, die  Wahl  begründen,  

Beobachtung der  Werbungen in den Zeitschriften, Anfert igung des Werbeplakats  

 

http://www.kuenzelsau.de/�
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Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Fähigkeit  zur Teamarbeit,  Kreativität ,  Selbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

eigene Meinung vertreten, Kompromisse schl ießen  

 

 

C: Welche Sprachen können die Schüler im Ganerbengymnasium  

     lernen?  

     Aufgabe :  Wählt  eine Fremdsprache aus und werbt dafür!  

      Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Stadt Künzelsau/ Bi ldung 

 

Ziele  bei  dieser Aufgabe: die  Schüler können für die Wicht igkeit  des Fremdsprachenlernens argumentieren, und das mit  Wörtern 

und Bi ldern auf einem Plakat veranschaul ichen  

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet ,  eine Sprache auswählen und dafür argumentieren,  Beobachtung der  

Werbungen in den Zeitschri ften,  Anfertigung des Werbeplakats  

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Fähigkeit  zur Teamarbeit ,  Kreativität,  Se lbstständigkeit  in Planung und Durchführung 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
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D: Wozu dient die Cafeteria im Ganerbengymnasium?  

    Aufgabe :  Stel lt  ein Wochenmenü zusammen, indem ihr auf die gesunde Ernährung achtet! Werbt  dafür auf  eurem Plakat!  

     Hi l fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Stadt Künzelsau/  

                                             Bi ldung/Elternbeirat + Speiseplan 

 

Ziele bei dieser Aufgabe: die Schüler können ihr Wissen über  die gesunden Speisen aktualis ieren und bei  der  Zusammenstel lung 

des Menüs verwenden 

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  Informationen f i ltr ieren,  den Speiseplan studieren, die  Wahl  begründen,  

Zusammenstel lung eines gesunden Wochenmenüs, Beobachtung der Werbungen in den Zeitschr iften,  Anfert igung des 

Werbeplakats  

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Kooperationsbereitschaft,  Kreativität,  Se lbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

Wortschatz aktivieren im Thema: Gesunde Ernährung  

 

http://www.kuenzelsau.de/�
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3.   Etappe – hier geht es um Kulturprogramme in Künzelsau;  die  Schüler arbeiten in 4 Gruppen im Unterr icht,  nach der 

Recherchearbeit  müssen sie Dialoge spielen  

 

Bei den folgenden Aufgaben wird auf die Förderung des mündl ichen Ausdrucks einen großen Wert gelegt .  Die  Aufgaben tragen 

zur  Übung der mündl ichen Kommunikation bei.  Ähnl iche Dialoge haben die Schüler oft  im Schuljahr  gespielt ,  aber jetzt  müssen 

sie selbstständig die  Informationen im Internet f inden, und sich die ganze S ituation vorstel len,  planen und natürl ich 

durchführen. Dabei müssen sie auch auf  die Höfl ichkeitsformen achten. Neben der Übung der mündlichen Kommunikat ion 

erfahren die Schüler auch vie le Informationen über das kulturel le  Leben in unserer  Partnerstadt.   

 

Da die Aufgaben dieser Etappe einander gleichen, nur das Thema  anders ist ,  ge lten die folgenden Feststel lungen für a l le vier  

Gruppen:  

 

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  Informationen f inden und diese im Dialog anwenden, den Dialog planen und 

durchführen 

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Kooperationsbereitschaft,  Kreativität,  Se lbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

Wortschatz aktivieren, mündliche Kommunikation 
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 A: In der Volkshochschule werden viele Kurse angeboten.  

     Aufgabe :  Wählt  einen Kurs aus und fragt  persönlich nach  

                    Informat ionen!  

                    Spielt  die  Situation!  

          Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Stadt  Künzelsau/ Bi ldung 

 

Ziele bei dieser Aufgabe: nach der Auswahl des Kurses können die  Schüler höfl ich um Informationen bitten 

 

      B: Die Jugendlichen gehen auch ins Theater gern.  

Aufgabe :  Wählt  ein Theaterstück aus und bestel lt  Karten dafür per  

                        Te lefon! Spielt  die Situation!  

     Hil fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Kultur  

 

Ziele bei dieser Aufgabe: die Schüler können telefonisch Theaterkarten bestel len 

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.kuenzelsau.de/�
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C: Kinobesuch ist  in Künzelsau auch möglich.  

     Aufgabe :  Wählt  einen Kinofi lm aus und kauft  dafür Karten am 

                    Schalter! Spie lt  d ie Situat ion!  

Hil fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Kultur  

 

Ziele bei dieser Aufgabe: die Schüler können persönlich Kinokarten kaufen 

 

D: In der Hirschwirtscheuer gibt es eine interessante Ausstel lung.  

     Aufgabe :  Ruft  das Museum an und fragt nach Informationen!  

                   Spie lt  die Situation!  

     Hil fe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Kultur  

 

Ziele bei dieser Aufgabe: die Schüler können telefonisch nach Informationen fragen 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.kuenzelsau.de/�
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4.  Etappe  –  hier geht es um andere Fre ize itprogramme; die Schüler arbeiten in 4  Gruppen im Unterr icht,  nach der  

Recherchearbeit  müssen sie E-Mails  schreiben  

 

Bei  den nächsten Aufgaben wird die schrif t l iche Kommunikation gefördert .  Mit  diesen Aufgaben wird das kreative Schreiben 

geübt.  Die  Schüler müssen  selbstständig die Informat ionen im Internet f inden, und die Aufgabe planen und natürl ich 

durchführen. Dabei müssen sie auch auf die  Charakter ist ika der E-Mail  als  Textsorte achten. Neben der Übung der schr ift l ichen 

Kommunikation erhalten die Schüler auch viele Informationen über die Unterhaltungsmöglichkeiten, über einige Lebensbereiche 

in unserer Partnerstadt.  

 

Die Aufgaben sind sehr ähnl ich,  nur das Thema ist  anders,  deshalb sind die folgenden Festste l lungen für  al le vier Gruppen 

gült ig:   

Ziele bei diesen Aufgaben: nach Studieren der E-Mai ls  können die  Schüler e ine e igene E-Mail  schreiben, die die Merkmale eines 

formellen bzw. informellen Briefes  auch vorzeigt  

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  Informat ionen f inden und diese in der E-Mai l  anwenden,  eine E-Mail  p lanen 

und schreiben 
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Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Kooperationsbereitschaft,  Kreativität,  Se lbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

Wortschatz aktivieren, Schreibkompetenz 

 

    A: Ihr braucht Unterkunft in Künzelsau.  

         Aufgabe :  Schreibt eine E-Mai l  an e in Hotel  in Künzelsau!  

         Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Fre izeit-Tourist ik  

 

     B: Ihr wollt  in Künzelsau essen gehen.  

         Aufgabe :  Schreibt eine E-Mai l  an e in Restaurant,  weil  ihr e inen 

                       T isch reservieren möchtet!  

         Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Fre izeit-Tourist ik  

 

     C: Ihr sucht Freunde in Künzelsau.  

          Aufgabe :  Schreibt eine E-Mai l  an Kokolores!  

          Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Fre izeit-Tourist ik  

http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.kuenzelsau.de/�
http://www.kuenzelsau.de/�
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  D: Ihr wollt  ins Konzert der Stadtkapelle Künzelsau gehen.  

          Aufgabe :  Schreibt eine E-Mai l  an die Stadtkapelle,  in der ihr nach 

                         ihren Konzerten fragt!  

          Hilfe :   www.kuenzelsau.de  l ink:  Fre izeit-Tourist ik/Vereine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuenzelsau.de/�
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2.Woche: Kultur im deutschsprachigem Raum ;  Interviews durchführen  

 

5.  Etappe  –  hier geht es um Kultur ;  d ie Schüler  hören zu,  eventuel l  arbeiten in Gruppen  

 

Einladung zum Tee am Nachmittag :  mit  diesem Motto wird ein kulturel les Programm an einem Nachmittag organis iert,  d ie  

Schüler können e inen kleinen Teil  der Kultur  im deutschsprachigen Raum kennen lernen.  

Das Programm bietet:   

  klassische Musik von deutschsprachigen Komponisten -  drei  von den Schülern spielen Geige 

  Volkstanz,  Volksmusik  im deutschsprachigen Raum – mit Hi lfe des Internets und Power-Point-Präsentat ion 

  moderne Musik mit  Lückentextaufgaben 

  einen deutschsprachigen Fi lm ansehen  

 

Ziele  bei  diesem Programm: einen kleinen Teil  der Kultur in den deutschsprachigen Ländern kennen lernen 

Kompetenzförderung :  Medienkompetenz,  Wortschatz aktivieren, Präsentationsfähigkeit ,  mündliche Kommunikation, Entwicklung 

interkulturel ler Fert igkeiten, Erweiterung von landeskundlichem Wissen,  
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6.  Etappe  –  Interviews machen 

Die Schüler  bekommen eine Mult iple-Choice-Aufgabe für das Überprüfen ihrer Kenntnisse. Die Arbeitsform ist  dann E inzelarbeit .  

Nach der Mult iple-Choice-Aufgabe werden die Antworten nicht kontrol l iert,  die r ichtigen Antworten erfahren die Schüler mit  

Hi l fe des Internets.  Das Ziel  ist  das Interesse,  die Neugier der Schüler zu wecken, damit s ie Lust haben weiter zu arbeiten, und 

die r icht igen Antworten zu f inden.  

 

1.  Seit  wann ist  Künzelsau unsere Partnerstadt? 

      a. se it  8 Jahren                        c .  seit  18 Jahren 

      b. seit  15 Jahren                      d.  se it  16 Jahren  

 

2.  Wie weit  l iegt Künzelsau von Marcal i?  

a. etwa 500 km                         c .  etwa 700 km  

b. etwa 600 km                         d. etwa 800 km  

 

3.  In welchem Bundesland l iegt s ie?  

a.  in Bayern                             c .  in Baden-Württemberg 

b. in Hessen                             d.  in Nordrhein-Westfalen 
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4.  Wie heißt die Landschaft,  wo Künzelsau l iegt? 

a.  Frankenhöhe                         c .  Schwarzwald 

b. Hohenlohe                            d .  Ste igerwald 

 

5.  Wie heißt der Fluss der Stadt? 

a.  Kocher                                  c .  Neckar  

b.  Jagst                                     d.  Tauber  

 

6.  Wie alt  i st  Künzelsau? 

a.  etwa 800 Jahre a lt                  c .  etwa 1000 Jahre alt  

b. etwa 900 Jahre alt                  d.  etwa 1100 Jahre alt  

 

7.  Die Stadt l iegt ………… 

a. in einem Tal                          c .  auf einem Berg  

b. an einem See                         d .  an der  Ostsee 
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8.  Welche der Sehenswürdigkeiten bef indet sich in der Nähe von Künzelsau? 

a.  Schloss Stetten                      c .  Schloss Schönbrunn 

b. Schloss Neuschwanstein        d.  Schloss Sanssouci  

 

9.  Welche der Ortschaften gehört nicht zu Künzelsau? 

a.  Taläcker                               c .  Amrichshausen 

b. Gaisbach                              d .  Heilbronn 

 

10.  Wie lange dauern die Sprachferien? 

a. eine Woche                           c .  10 Tage  

b. zwei Wochen                        d.  20 Tage  
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11.  Wo befindet sich der Unterr icht jeden Vormittag?  

a.  im Alten Rathaus                   c .  im Neuen Rathaus  

b. in der Volkshochschule          d.  in der Stadthalle   

 

12.  Wie viele Schüler können an den Sprachfer ien tei lnehmen? 

a. 10                                         c .  15  

b. 20                                          d. 25  

 

13.  Wo wohnen die ungarischen Schüler  in Künzelsau?  

a.  in einem Hotel                        c .  in e iner Jugendherberge 

b. bei  Gastfamil ien                    d .  in einer Pension  

 

14.  Wie oft  f indet das Stadtfest in Künzelsau statt?  

a. jedes Jahr                              c .  al le drei  Jahre  

b.  a l le zwei Jahre                      d.  al le vier Jahre  
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15.  Wie viele Gymnasien gibt es in Künzelsau? 

a.  ein                                       c .  dre i  

b.  zwei                                      d .  v ier  

 

Nachdem die Schüler die Fragen anhand ihrer Vorkenntnisse und des Recherchierens im Internet beantwortet haben, bi lden 

sie Paare. Die Paarbi ldung ist  fre iwil l ig ,  der Lehrer sagt nicht,  wer mit  wem ein Paar bi lden sol l .  Sie müssen zu zweit  in die Stadt  

(Marcal i )  gehen und den Fußgängern die  Fragen über Künzelsau stel len. Sie müssen auch eine Art und Weise dafür  f inden,  wie  

sie die Antworten der  Fußgänger aufzeichnen, notieren, ob s ie einen Fragebogen ausfül len müssen. Al le Paare müssen in der  

nächsten Woche präsentieren, welche Ergebnisse und Er lebnisse sie bei  der Umfrage  hatten, wie viel  die Marcal ier über ihre 

Partnerstadt wissen. Sie können die Fußgänger auch auf Ungar isch befragen, aber die Präsentat ion sol l  in  deutscher Sprache 

erfolgen. Die  Präsentation müssen die Paare gle ich nach der Umfrage fert ig  machen, indem sie besprechen, ob sie  eine Statist ik 

vorlesen, oder von Frage zu Frage die gegebenen Antworten der Befragten angeben, auf welche Fragen die Bewohner eigentl ich 

eine Antwort geben konnten.   

 

Ziele  bei dieser Aufgabe: die  Schüler er lernen, wie e in geschlossener bzw. offener  Fragebogen aussieht;  s ie  müssen al les  aus 

dem Ungarischen ins  Deutsche übersetzen;  s ie erlernen die Angaben auszuwerten  

Empfohlene Gruppenzahl :  je zwei Schüler  in  Paaren  

Angewandte Methoden :  Recherchieren, Erfahrungen zusammenfassen, Konsequenzen z iehen 
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Kompetenzförderung :  Kreativität,  Diszipl in,  selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung, höf l iche Ansprache von 

Fremden, kommunikat ive Sprachkompetenz,  Medienkompetenz 

 

Die Zusammenfassung der Arbeiten, der Ergebnisse erfolgt im Klassenraum, nachdem al le Paare ihre Erfahrungen vorgetragen 

haben. Es kann festgestel lt  werden, ob die Al ltagsmenschen mehr oder weniger über die Partnerstadt wissen als die Schüler.  Als 

letzter Schritt  wird darüber gesprochen, wie  die Schüler  gearbeitet haben, wie sie die Arbeit  unter einander vertei lt  haben, ob  

sie gleichermaßen an der Arbeit  tei lgenommen haben, wer mehr zur Präsentat ion gele istet hat .  In dieser Form müssen sie sich 

selbst und die eigene Arbeit  bewerten.  
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3.Woche: Sport im deutschsprachigem Raum  

 

 

7.Etappe -  hier geht es um Sport;  die Schüler arbeiten in 3 Gruppen im Unterricht,  nach der Recherchearbeit  müssen sie  

Plakate anfertigen und kurze Referate halten  

 

Mit  Hi lfe der folgenden Aufgaben lernen die Schüler berühmte Sportler kennen, s ie können ihren Wortschatz im Thema Sport 

erweitern,  und s ie können an einer deutschsprachigen Aerobic-Stunde tei lnehmen.  

 

Da die Aufgaben dieser Etappe einander gleichen, gelten die folgenden Festste l lungen für al le vier Gruppen:  

Ziele  bei  dieser Aufgabe:  im Thema Sport bewandert sein und Erfahrungen sammeln  

Empfohlene Gruppenzahl :  3-4 Schüler  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  im Wörterbuch, Informat ionen f inden und diese anwenden, die Plakate 

planen und anfertigen 

Kompetenzförderung :  Kreativität ,  fremdsprachliche Medienkompetenz,  Kooperationsbereitschaft,  Se lbstständigkeit  in Planung 

und Durchführung, Wortschatz aktivieren, Benutzung des Wörterbuchs,  mündliche Kommunikat ion, Präsentat ionsfähigkeit  
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A: Berühmte Sportler  

Aufgabe :  Sammelt berühmte Sportler aus dem deutschsprachigen Raum! Welche Sportarten vertreten sie?  

Hil fe :  www.google.de 

 

B: Aerobic-Stunde  

Aufgabe :  Stel lt  eine Aerobic-Stunde zusammen! Ihr müsst  dann die  anderen diese Aufgaben machen lassen.  

Hil fe :  www.google.de 

 

C: Wörterbuch mit Vokabeln der Sportarten  

Aufgabe :  Wählt  zwei Sportarten aus,  d ie im deutschsprachigen Gebiet am l iebsten getrieben werden! Sammelt dann die  

wichtigsten Wörter dazu, und stel lt  ein Wörterbuch mit diesen Vokabeln zusammen! 

Hil fe :  www.google.de  
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8.Etappe:  hier geht es  um die Bundesländer in Deutschland, die Schüler müssen Power -Point-Referate halten  

 

Vor dem dreiwöchigen Projekt hatten die Schüler die Möglichkeit ,  ein Bundesland zu wählen. S ie hatten genug Zeit  s ich auf ihre 

Power-Point-Referate vorzubereiten. Wer schon fert ig  war,  konnte sein Referat  in einer der  Stunden während der drei  Wochen 

vortragen.  

 

Ziele  bei  dieser Aufgabe:  die deutschen Bundesländer und ihre Hauptstädte kennen lernen, Präsentationsfähigkeit  entwickeln  

Angewandte Methoden :  Recherchieren im Internet,  Informationen f inden und diese anwenden, das  Referat planen und 

durchführen 

Kompetenzförderung :  Kreativität ,  fremdsprachliche Medienkompetenz,  Selbstständigkeit  in Planung und Durchführung, 

Wortschatz aktivieren, mündliche Kommunikation, Präsentat ionsfähigkeit  
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Allgemeine Charakteristika 

Die Stunden reichen oft  nicht zur vol lständigen Arbeit ,  so müssen die  Schüler auch in ihrer Freizeit  weiter recherchieren. S ie 

müssen die Aufgaben untereinander schon im Unterricht vertei len,  so kann jeder Schüler nach seinem eigenen Tempo arbeiten.  

Zum Recherchieren können sie nicht nur das Internet ,  sondern auch die  Schulbibl iothek oder die Stadtbibl iothek in Anspruch 

nehmen.  Bei  der Durchführung der Aufgaben stützen sich die  Schüler auf  ihre Sprachkenntnisse,  die  s ie im sprachlichen 

Vorbereitungsjahr erworben haben. Da ihr Wortschatz noch nicht ausreichend vorhanden ist ,  können sie natür l ich Wörterbücher 

zu den Aufgaben benutzen. Al le Gruppen haben auch die  Aufgabe die  Wörter,  die  für  die  anderen während der Präsentat ion 

unbekannt sein können, vorher den Mitschülern zu erklären, s ie damit vertraut zu machen. Nach jeder Etappe werden die 

Präsentat ionen der Gruppen durchgeführt,  und dann bewertet .  Bei  der Evaluation können al le ihre Meinungen äußern, auch 

eine Selbstkrit ik ist  erwartet.  In den oben  genannten Aufgaben spielen der kognit ive  und der interkulturel le Ansatz bei  der 

Vermitt lung von Landeskunde eine bedeutende Rol le.  
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Die Musik-Legende Falco 

1. Lies den Text und benutze die in Klammern angeführten Verben in der richtigen Form (im Präteritum).  

Die Sonnenbrille und die Lederjacke (sein) __________ seine Markenzeichen. Der Musiker Falco (begeistern) 
__________ Menschen auf der ganzen Welt. Er (sein) __________ eine schillernde Figur der 80er Jahre. In seiner Karriere 
(erleben) __________ er Höhen und Tiefen. 

Hans Hölzel alias Falco hatte sein Leben lang davon geträumt, berühmt zu werden. Als Kind (spielen) __________ er 
Klavier, und als Jugendlicher (lernen) __________ er E-Gitarre und E-Bass. Zu Beginn seiner Zeit als Musiker (spielen) 
__________ er in verschiedenen Bands. Doch 1981 (werden) __________ er als Solokünstler entdeckt. Sein erstes 
bekanntes Lied (sein) __________ "Der Kommissar". 

1986 (schaffen) __________ Falco es als erster deutschsprachiger Künstler auf Platz Eins der US-Charts. Sein Song 
"Rock me Amadeus" (werden) __________ ein international bekannter Hit. In dem Song (gehen) __________ es um den 
Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mit dem Hit "Rock me Amadeus" hatte Hans Hölzel sein Ziel erreicht: er (sein) __________ ein erfolgreicher Musiker, 
(haben) __________ viele Fans und (verkaufen) __________ Millionen Schallplatten. Doch in den 90er-Jahren (werden) 
__________ es stiller um ihn. Er (sein) __________ nicht mehr so erfolgreich wie früher. 

Als schon lange niemand mehr von Falco (sprechen) __________, (enden) __________ Hans Hölzels Leben 1998 bei einem 
Autounfall. Seine letzte CD "Out of the Dark" (schaffen) __________ es post mortem sofort auf Platz zwei der Charts in 
Österreich und Deutschland. Er hat auch heute noch viele Fans. 



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  
 

                                                                   

 

Ergänzt den Liedtext mit den Wörtern im Kasten! 

Matthias Reim:  Verdammt - ich lieb' Dich 

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, 
s formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.] 

 

Ich ziehe durch die Straßen bis nach ………………………. 
Ich hab' das früher auch gern gemacht 
 

Dich brauch' ich dafür nicht 
Ich sitz' am Tresen, trinke noch ein ………………….. 
Früher war'n wir oft gemeinsam hier 
Das macht mir - macht mir nichts 
Gegenüber sitzt 'n Typ wie'n Bär 
Ich stell' mir vor, wenn das Dein Neuer wär' 
Das juckt mich überhaupt nicht 
 

Bier   Ruh    sein     Mitternacht    nicht       Welt        braucht  Telefon 
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Auf einmal packt's mich, ich geh' auf ihn zu 
 

Und mach' ihn an:"Lass' meine Frau in ………………." 
Er fragt nur:"Hast Du 'n Stich?" 
Und ich denke schon wieder nur an Dich.... 
 
Verdammt - ich lieb' Dich - 
Ich lieb' Dich nicht 
Verdammt - ich brauch' Dich - 
Ich brauch' Dich nicht 
Verdammt - ich will Dich - 
Ich will Dich…………………. 

Ich will Dich nicht verlier'n 
Verdammt - ich lieb' Dich 
Ich lieb' Dich nicht 
Verdammt - ich brauch' Dich - 
Ich brauch' Dich nicht 
Verdammt - ich will Dich - 
Ich will Dich nicht 
Ich will Dich nicht verlier'n 
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So langsam fällt mir alles wieder ein 
Ich wollt' doch nur 'n bisschen freier …………….. 
Jetzt bin ich's - oder nicht 
Ich passte nicht in Deine heile ……………… 
Doch die und Du ist, was mir jetzt so fehlt 
Ich glaub' das einfach nicht 
Gegenüber steht ein ………………….- 
Es lacht mich ständig an voll Hohn 
Es klingelt, klingelt aber nicht 
Sieben Bier - zu viel geraucht 
Das ist es, was ein Mann so ………………………  
Doch niemand, niemand sagt:"Hör' auf" 
Und ich denke schon wieder nur an Dich.... 
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Tevékenységek 
 
1.hét 
 

SISTER LOVE 
 
 
Téma:  Sister Love című könnyített olvasmány feldolgozása olvasókör segítségével. 
 
Résztvevők: 9. nyelvi előkészítő évfolyam angolos csoportja 
 
Altémák: 

• Ismerkedés az íróval 
• PPT bemutató szerkesztése 
• A történet ’vizsgálata’ több szempontból csoportmunkában 
• Történetpiramis rajzolása 

Az altémák kialakítása meghatározása a tanulók ötletei alapján történtek. Kerekasztal technikával javaslatokat adtak, majd megvitatták azokat.  
 
Témaválasztás: 
Két héttel a projekt kezdete előtt a tanulók megkaptak öt könnyített olvasmány rövid figyelemfelkeltő ajánlását, melynek elolvasása után titkosan 
voksoltak a számukra legérdekesebbre, melyet szívesen elolvasnának, elemeznének. Mindez kikerült a projectfalra. 
 
Előkészítés: A projektet megelőző héten megkapták a történetet olvasásra néhány kapcsolódó, elgondolkodtató feladattal.   
 
Munkacsoportok kialakítása: 9. évfolyam angol nyelvi előkészítő 21 fő. Mivel az olvasókör technika megköveteli, hogy a csoportban legyen 
legalább egy irányítani tudó, meglehetősen jó nyelvi képességekkel rendelkező tanuló, így együttműködni képes heterogén ötfős csoportok 
alakultak, az órai csoportok alapján. 
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Időterv: 1 hét a háromhetes projektből 
 
Hely: iskolán belül, otthoni feladatként otthon. 
 
Szükségletek:  

• tárgyi erőforrás: a feldolgozandó történet, laptop, kivetítő, internet hozzáférés, számítógépek ppt programmal, csomagolópapír, filcek, 
olló, ragasztó. 

• humán erőforrás: tanulók, informatika tanár, angol tanár, oktatás technikus, 
 
Célok: egy könnyített olvasmány elolvasása után a történet elemzése különböző szempontok alapján.  
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

• Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 Idegen nyelvi kommunikáció: fogalmak, gondolatok, érzések, tények, és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban. 
 Digitális kompetencia: információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása internet és ppt használatával. 
 A hatékony, önálló tanulás: saját tanulás megszervezése egyénileg, csoportban, magabiztosság fejlesztése 
 Szociális kompetencia: szervezési készségek, közösségi szellem fejlesztése. 
• Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 Énkép, önismeret, önértékelés, 
 Európai azonosságtudat, 

 
Szükséges előzetes tudás: Feltétel a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi 
stílusoknak az ismerete. Szükséges képességek a szóbeli üzenetek megértetése, beszélgetés kezdeményezése, folytatása, szövegolvasás, -értés és 
alkotás A2 szinten. A digitális kompetencia területén elengedhetetlen a számítógép power point programjának ismerete, valamint az internet 
használata információ keresésére. 
 
Bevonható tantárgyi terület: Informatika: információ keresés 
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Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 
1.Csoportok 
megalakítása.  
A csoporton belüli 
szerepek megismerése, 
választása, jelvények 
elkészítése, 
Ütemterv elemzése 
 

Internet, 
fénymásolt 
feladatlapok, 
interaktív tábla 
feladatlapok a 
mellékletben 

 45’  az összes 
tanuló 

utasítások megértése idegen 
nyelven, vita, hozzászólás, 
egymás segítése 

csoportok 
önértékelése 

pedagógus, 
tanulók 

2.Otthoni feladatként a 
megfigyelési 
szempontok alapján a 
szöveg vizsgálgatása. 

a szöveg ki 
mennyit 
szán rá 

a tanulók A megfigyelési szempontok 
alapján újraolvassák a 
története, és jegyzeteket 
készítenek. Felkészülnek a 
másnapi prezentációra. 

A következő 
napon a 
csoporttagok 
egymást értékelik. 

tanulók 

3.Fordított szakértői 
mozaik módszerrel a 
szöveg ’szerepek’ 
szerinti megvitatása, 
elemzése.  
Első lépésként azonos 
’szerepű’ tanulók 
összeülnek és 
gondolataikat, 
jegyzeteiket megosztják, 
megvitatják egymással.  
Második lépésben a 
különböző nézőpontok 
szerint elemzik a 
történetet. Végül az 

kiadott 
feladatlapok, a 
szöveg 

90’ a tanulók és a 
pedagógus 

 Minden tanuló a 
képességeinek megfelelő 
feladatot vállalta. Így jobban 
motivált, teljesebb munkát 
tud végezni. A tanulók új 
szavakat ismernek meg, 
összegzést készítenek, 
kapcsolatot keresnek a világ 
történései és maga a történet 
mondanivalója közt. Mindezt 
egymás segítségével. 

csoportok 
önértékelése 

pedagógus, 
tanulók 
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egész osztállyal 
megbeszéljük a 
történetet. 
4.Információ keresése a 
szerzőről az Interneten. 

Internet, 
számítógép 

45’ tanulók, 
informatika 
tanár 

A szerzőről hasznos 
információ letöltése, 
kijegyzetelése. 

Önétékelés informatika 
tanár 

5.PPT bemutató 
szerkesztése, bemutatása 

számítógép, 
jegyzetek, 
letöltött anyagok, 
projektor 

90’ tanulók,  4-5 diából álló a szerzőt 
bemutató diavetítés. 

Csoportok 
értékelik egymás 
munkáját. 

pedagógus, 
tanulók, 
oktatás 
technikus 

6.Történetpiramis 
rajzolása 

csomagolópapír, 
filctollak, 
vonalzó, kivetítő, 
internet, 
interaktív tábla 

90’ tanulók A történet cselekményének 
ábrázolása történet 
piramisban, majd annak 
szóbeli bemutatása, 
véleményalkotás, vita. 

értékelés 
tartalom, 
kivitelezés 
alapján 
csoportosan. 

pedagógus, 
tanulók 

 

A TANULÓKNAK KIADOTT FELADATOK, RÉSZFELADATOK. 

1. A tanulók véletlenszerűen választanak maguknak egyet az következő szerepeket leíró feladatlapok közül: Discussion Leader, Passage 
Person, Word Master, Connector, Summariser. Elolvassák, értelmezik. A többi társaiknak bemutatják azt, majd frontális 
osztálymunkában tisztázzuk, melyik szerep mit takar valójában. Ennek ismeretében a csoportok elosztják a szerepeket, figyelemben tartva 
társaik nyelvi tudását, képességét. 

El kezdik vezetni a találkozási rendjüket. Otthon kitűzőiket elkészítik. 

A feladatlapok (five role sheets, example role sheets, the role badges, the shedule chart) az alábbi helyről letölthetőek, megtekinthetők. 
www.oup-bookworms.com/reading-circles.cfm  

2. Délutánra a gyerekek azt a feladatot kapják, hogy most az általuk választott szempont alapján újra olvassák el a számukra már nem 
ismeretlen szöveget. A szerepüknek megfelelően készüljenek fel a másnapi csoportmunkára. 

http://www.oup-bookworms.com/reading-circles.cfm�
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3. A. A tanulók azt az utasítást kapják, hogy az azonos feladattal bíró tanulók egy csoportban megbeszéljék feladatmegoldásukat, ötleteiket, 

a felmerülő kérdésiekre a társaiktól kapjanak választ, magyarázatot.  
B. Az eredeti csoportjaikban társaikkal megbeszélik a történetet a szempontjaik alapján. mindannyian jegyzeteket készítenek. 
C. Frontális osztálymunkában ellenőrzésértékelés. Megbeszéljük az egyes véleményeket. (Melyik kérdés volt a legérdekesebb? Melyik 
volt az legáltalánosabb? Közösen röviden szóban összefoglaljuk a történet menetét. Feltárjuk a csoportok előtt ki milyen kapcsolatot talált 
a ma és a történet mondanivalója közt. Kiemeljük, megmagyarázzuk a fontos kifejezéseket, szavakat.  Rávilágítunk a történet menetében 
fontos részekre.) 

4.   A tanulók azt az feladatot kapják, hogy keressenek a szerzőről információt az Internet segítségével. 
5.  Csoportjaikban azt a feladatot kapják, hogy készítsenek egy 4-5 diából álló powerpoint bemutatót a szerzőről. (élete, munkássága, 

családja, szabadideje…) 
A bemutató értékelése a megjelenés, megjelenítésen felül a tartalomra is vonatkozik. (lsd mellékelt digitális anyag)  

6. A tanulók történetpiramist (plot pyramid) készítenek. A sablon és az utasítások alapján megbeszéljük, hogy mely pontok mit jelentenek a 
rajzban, majd a csoportokban felosztják a feladatokat, és a sablon alapján a történet menetét ábrázolják. A sablon megtalálható az alábbi  
web helyen (Plotting the Pyramid graphic):  www.oup-bookworms.com/reading-circles.cfm  
Az elkészült ábrákat szóban bemutatják a csoportok egymásnak. A csoportok értékelik egymás ábráját, mennyire felel meg az irodalmi 
séma követelményeinek, miben tér el attól, miért. Természetesen az egyes események mások lehetnek a csoportokban. Ennek miértjét 
megvitatják. Az ábrák kikerülnek a projektfalra. 
 
A hét értékelése: mi tetszett, mi nem tetszett technikával. Kis cetlire felírnak 1 dolgot, ami hasznos volt, 1 dolgot, amit nem volt 
hasznukra a heti munkában. Frontális munkában végignézzük a véleményeiket, és megbeszéljük azt.  
Szempontok: 
Milyen volt az együttműködés a csoportokban? 
Milyen mértékű volt az egyéni felelősségvállalás, főleg a szakértői mozaik feladatnál? 
Mit kell változtatni a következő reading cirle feladatoknál?  
Voltak- e konfliktusok a munka során? Hogyan oldották meg? 

 

http://www.oup-bookworms.com/reading-circles.cfm�
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Tevékenység 
2. hét 

 

Téma:  A Play with English (Rhythmic, rhyming and other poems) című modul feldolgozása  

 http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=3715 

Résztvevők:  9. E nyelvi előkészítő osztályának angolos csoportja 

Altémák - figyelembe véve a tanulók érdeklődési körét:  

- angol versek jellemvonásainak megértése 
- „jazz chant” írása minta alapján, rímek figyelembe vételével 
- rövid rap írása többféle szempont alapján 
- nyelvtörők készítése csoportmunka keretében 
-  „shape poem” készítése kreatív ötletek alapján pármunkában 

 
Témaválasztás:  
A tanulók kreativitásának igénybe vételével az angol nyelv felfedezése volt a cél költészeten keresztül. Ez lehetőséget biztosított a tanulóknak, 
hogy játsszanak a nyelvvel felfedezve annak és saját maguk korlátait.  
 
Előkészítés: 
Előzetesen a tanulók figyelmének felkeltése a téma meghatározásával, felvázolásával. 
 
Időterv: 
1 hetet /10 tanórát/ átfogó időszak a háromhetes projekt részeként. 
 
Helyszín: 
iskola, tanterem 
 

http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=3715�
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Szükséges források: 
- tárgyi erőforrás: CD-s magnó, laptop, projektor, fénymásolt anyagok, csomagolópapír, színes lapok, filctollak, olló, ragasztó, színes 

kréta, fényképezőgép 
- humán erőforrás: angoltanár, tanulók, oktatás technikus 

 
Célok: 

- az altémákban meghatározottak teljesítése  
- felkelteni a tanulók érdeklődését az angol nyelv különféle jellemvonásaira 
- a kiejtés fejlesztése a versek előadása során 
- képessé tenni a tanulókat versek, rap, nyelvtörők megírására 
- fejleszteni a tanulók azon képességeit, melyekkel lehetőségük volt tervezni, koordinálni munkájukat csoportban, párban 
- fejleszteni a tanulók előadó képességeit 
- bátorítani a tanulókat, hogy kifejezzék magukat idegen nyelven 
- ösztönözni a tanulókat, hogy kísérletezzenek azon a szinten, amelyen vannak 

 
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

- Kulcskompetenciák fejlesztése:  
• idegen nyelvi kommunikáció 
• a hatékony, önálló tanulás 
• esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
• kezdeményezőképesség 
• szociális kompetencia 

- Kiemelt fejlesztési feladatok: 
o énkép, önismeret 

 
Szükséges előzetes ismeret: 

- a tanulók képesek rövid írott utasítások és feladatok követésére 
- képesek ismételni rövid ritmusos szövegeket 
- képesek együtt dolgozni egy feladat megtervezése, megfigyelése, kivitelezése és értékelése során A1 + szinten
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Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 

1. A tanulók 
megismertetése a 
versek jellemző 
vonásaival, 
önértékelési 
nyomtatvány 
kitöltése. 

kivetítő, laptop, 
fénymásolat 

10’ tanár, tanulók véleményalkotás és 
gondolatok kifejezése 
idegen nyelven szóban 
és írásban, a tanulók 
értsék meg amit a 
versekről tudni kell 

tanár tanár, tanulók 

2. A projekthét során 
elkészítésre kerülő 
versek megismerése 
játékos formában. 

fénymásolatok, füzet 20’ tanár, tanulók idegen nyelvi 
kommunikáció párban, 
olvasott utasítás 
megértése, továbbítása 
és felismerése idegen 
nyelven 

tanulópárok, 
tanár 

tanár, tanulók 

3. Ütemhangsúlyos 
verselés gyakorlása 

kivetítő, laptop 10’ tanár, tanulók a ritmus érzékelése és 
alkalmazása, 
hangsúlyok figyelembe 
vétele 

osztály, tanár tanár, tanulók 

4. Projektötletek 
felvetése, projekt 
megtervezése 

színes lapok, 
csomagolópapír, 
filctollak 

20’ csoportok, 
tanár 

feladat hatékony 
megtervezése a csoport 
tagjainak 
együttműködésével; 
idegen nyelvű 
kommunikáció 
csoporton belül 

csoportok tanár, tanulók 
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5. Jazz chant 
meghallgatása, 
gyakorlása, rapkitöltő 
kifejezések 
alkalmazása 

CD-s magnó, CD, 
fénymásolatok, füzet, 
tábla 

20’ tanulók, tanár az angol nyelv 
zeneiségének 
megértése, a hallottak 
alkalmazása a 
gyakorlatban 

tanulók, tanár tanár, tanulók 

6. Jazz chant írása 
majd előadása 
párokban 

fénymásolat, szótár 25’ tanulópárok egymáshoz 
szótagszámban, 
hangsúlyban passzoló 
angol szavak keresése 
szótár segítségével 
figyelve a szavak 
rímelésére is 

tanulópárok, 
tanár 

tanár, tanulók 

7. Rap írása minta 
alapján 

fénymásolatok, szótár, 
füzet, laptop, kivetítő 

30’ tanulók az adott minták 
megfelelő alkalmazása 
önállóan; rímképletek 
helyes alkalmazása; 
szókincsbővítés; 
kreativitás fejlesztése; 
egyéni megnyilvánulás 
idegen nyelven 

tanulók, tanár tanár, tanulók 

8. Nyelvtörő készítése 
minta alapján 

fénymásolatok, szótár, 
füzet, laptop, kivetítő 

30’ tanulók 
csoportban 

kísérletezés szavakkal, 
hangzásokkal; 
együttműködés 
csoportban; ötletek és 
szerepek megosztása 
csoporton belül 

csoportok, tanár tanár, tanulók 
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9. Nem rímelő versek, 
„shape” versek 
készítése 

fénymásolat, füzet, 
laptop, kivetítő 

30’ tanulópárok írott utasítások 
megértése és követése; 
szabad kísérletezés 
versekkel, 
formákkal/alakzatokkal, 
szavakkal 

tanulópárok, 
tanár 

tanár, tanulók 

10. Projektek 
elkészítése és 
előadása 

csomagolópapír, A3-as 
lapok, színes lapok, 
filctollak, olló, ragasztó 

90’ csoportok a projektmunkák 
sikeres elkészítése és 
előadása; szóbeli 
megnyilvánulás idegen 
nyelven; idegen nyelvű 
kommunikáció; egymás 
segítése a munka során 

csoportok, tanár tanár, tanulók 

 
A táblázatban szereplő feladatok részletes ismertetése: 
 
1. Miután a tanulókkal megismertettem részletesen a modul témáját, kézhez kaptak egy önértékelési nyomtatványt, melynek az első két 

részét /Mit tudok a témáról? és Mit akarok megtudni erről a témáról?/ kitöltötték. A válaszokat lehetőség szerint figyelembe vettem a 
projekt további menetének kialakítása során.  

 
2. A tanulók különböző típusú verseket láthattak külön lapokon a tanterem falán kifüggesztve. 10 kérdés volt található kis papírlapokon 

a tanári asztalon. A tanulók párokban dolgoztak és a pár egyik tagja az asztalhoz sietett, elolvasott egy kérdést, amire azt követően 
megkeresték a választ valamelyik versben, majd a pár másik tagja olvasta el a következő szempontot. A feladat végeztével közösen 
megbeszéltük a megoldásokat és elolvastuk egyenként a verseket. 

kérdések lásd: http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=3715 modulleírás : Play with English 

 
3. Játékos rövid mondókákat vetítettem ki projektorral, melyeket könnyen lehet ritmizálni. Különböző eszközök segítségével 

meghatározott ritmust ütöttek a tanulók, melyek alapján könnyen tudták ismételni a mondókákat, érzékelve ezáltal az angol nyelv 
zeneiségét. Ezeket különböző tempóban, különböző hangerővel többször elismételték. 

 

http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=3715�
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4. Ezt követően a tanulók csoportokba rendeződtek – meghatározott szempont nélkül – és megtervezték, hogy milyen jellegű projektet 
kívánnak produktumként létrehozni. A feladat során mindenki ötletére szükség volt, nagy fokú kreativitást igényelt, majd terveiket 
formába is kellett önteniük. Az itt megalakult csoportok adták a további csoportmunkák alapját, illetve a pármunkák során is ezekből 
jöttek létre a párok. 

 
5. A ’Grandma’s going to the grocery store’ című jazz chant meghallgatása CD-ről, melynek szövegét kivetítettem, hogy mindenki 

számára nyomon követhető legyen. Meghallgattuk cd-ről, ezt követően többször, többféle formában előadták a tanulók. Fontos volt, 
hogy pontosan tisztában legyenek minden részletével, mivel később az volt a feladatuk, hogy ennek mintájára írjanak egy hasonlót. A 
rapkitöltő kifejezések segítséget jelentettek, amikor hiányzott néhány szótag egy adott sorból. 

 
6. A tanulók párokba rendeződtek és kaptak egy mintát, ami alapján egy, az előzőhöz hasonló jazz chantet kellett írniuk. A minta 

tartalmazott megadott sorokat, melyek megkönnyítették a hiányzó részek pótlását. Az előadás során a tanulóknak törekedniük kellett a 
pontos előadásmódra, a ritmusra és ütemre, hogy a csoport számára is élvezhető legyen.  

 
7. Ennél a feladatnál a tanulók önállóan dolgoztak, miután a csoporttagok mindegyike különböző típusú rap megírását kapta feladatául. 

Ezek a rapek 4-8 sor terjedelműek voltak, meghatározott szempontokat követve. A feladat kezdése előtt frontális osztálymunka 
keretében mindegyik típusú rap sajátosságait megbeszéltük, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, mit is kell tennie. 

 
8. Kivetítőn megtekintettük a megadott nyelvtörőt, többször elismételtük, értelmeztük. A tanulók párokban dolgozva verseny keretében 

gyakorolhatták a nyelvtörőt, majd aki leggyorsabban el tudta mondani, elismételhette az osztály előtt is. Ezt követően megbeszéltük, 
hogy mik a jó nyelvtörő kritériumai, megkönnyítve ezzel a csoportok feladatát. Minden csoport kapott szótárt, hogy a választott 
betűre épülő nyelvtörőjükhöz olyan szavakat is felhasználhassanak, melyeket esetleg még nem ismertek.  

 
9. A ’shape’ vagyis forma versek nagy érdeklődést keltettek a tanulókban, használhatták kreativitásukat. Itt párokban dolgoztak a 

tanulók megosztva ötleteiket egymással. Több ilyen típusú verset is készítettek. Nagy szerepe volt a tervezésnek, percizitásnak a 
gondos kivitelezés során. 

 
10. A feladatok végeztével a tanulók visszarendeződtek eredeti csoportjaikba, hogy megalkossák az első órán megtervezett projektjüket. 

Ehhez megkaptak minden szükséges segédeszközt. Fontos volt, hogy jól készítsék el projektjüket, hiszen a végén be is kellett mutatni 
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a többieknek, valamint elő is kellett adniuk. Az előadások során minden csoportnak kellett figyelnie, hiszen a végén értékelték 
egymás munkáit.  

 
 
A hét értékelése: 
 
Az értékelés szóbeli és írásbeli formában is megtörtént a hét utolsó óráján. Az írásbeli formához az első órán már alkalmazott önértékelési 
nyomtatványt használtam, melynek bizonyos részei akkor üresen maradtak. A hiányzó részek: Mit tanultam erről a témáról?, valamint írni két-
két dolgot, ami tetszett és ami nem tetszett a projektben. Ezek megválaszolását komolyan vették a tanulók és ez segítséget jelent a továbbiakban. 
A szóbeli értékelés során a tanulók értékelték egyéni, pár és csoportmunkájukat egyaránt és én is értékeltem őket.  
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Tevékenységek 
 
3. hét 

 
SPORT IN THE UK OR IN THE USA 

 
 
Téma:  sport és minden, ami mozgás Britanniában és az Egyesült Államokban 
 
Résztvevők: 9. nyelvi előkészítő évfolyam angolos csoportja 
 
Altémák: 

• Az angol kommunikáció tantárgy keretén belül az sport témakör felelevenítése 
• Kedvenc sport bemutatása, PPT bemutató szerkesztése 
• Tipikus brit és amerikai sportok: a baseball és a cricket 
• Az iskolai sport napon baseball mérkőzés 

 
Az altémák kialakítása, meghatározása a tanulók véleményén alapult. Kerekasztal technikával javaslatokat adtak, majd megvitatták azokat.  
 
Témaválasztás: 
A sport témával foglalkozó hetünk előtt arra kértem őket, hogy gondolkozzanak el, mely sportok tartoznak különösen a kedvenceik közé, 
melyiket próbálnák ki, vagy szeretnének megtudni róla többet. A fiú tanulók a streetballt választották, melyre testnevelés órán többi társaikat 
meg is tanítanának.  
 
Előkészítés: Azt a feladatot kapták a diákok, hogy keressenek minél több információt legkedvesebb sportjukról.   
 
Munkacsoportok kialakítása: 9. évfolyam angol nyelvi előkészítő 21 fő. Ezen a héten nem állandó csoportokkal fogunk dolgozni. Az 
ismeretszerző, ismeretátadó órákon nyelvi képességeket tekintve heterogén csoportokat alkotunk majd, míg a kedvenc sport bemutatása esetében 
maga a sport köré gyűlnek majd a tanulók, mindkét esetben 3-4 fős csoportokkal kell számolni. 
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Időterv: 1 hét a háromhetes projektből 
 
Hely: iskolán belül, otthoni feladatként otthon, iskolai sport nap 
 
Szükségletek:  

• tárgyi erőforrás: csomagolópapír, filcek, laptop, kivetítő, internet hozzáférés, számítógépek ppt programmal, olló, ragasztó, sportszerek, 
sporteszközök 

• humán erőforrás: tanulók, informatika tanár, angol tanár, oktatás technikus, testnevelő tanár, 
 
Cél: Az angolszász és amerikai sportok megismerése. 
 
Kiemelt fejlesztési területek: 

• Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 Idegen nyelvi kommunikáció: ismeretek, fogalmak, gondolatok, érzések, tények, és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban. 
 Digitális kompetencia: információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása internet és ppt használatával. 
 A hatékony, önálló tanulás: saját tanulás megszervezése egyénileg, csoportban, magabiztosság fejlesztése 
 Szociális kompetencia: szervezési készségek, közösségi szellem fejlesztése. 
• Kiemelt fejlesztési feladatok: 
 Énkép,  önismeret, önértékelés, 
 Európai azonosságtudat, 
 Testi és lelki egészség 

 
Szükséges előzetes tudás: Feltétel a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi 
stílusoknak az ismerete. Szükséges képességek a szóbeli üzenetek megértetése, beszélgetés kezdeményezése, folytatása, szövegértés és alkotás 
A2 szinten. A digitális kompetencia területén elengedhetetlen a számítógép power point programjának ismeret, valamint az internet használata 
információ keresésére. 
 
Bevonható tantárgyi terület:  Informatika: információ keresés 

Testnevelés 
Angol kommunikáció  



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  
 

                                                                   

 
Feladatok Erőforrások Idő Résztvevők Elvárt eredmény Értékelés Felelős 

Csoportok 
megalakulása, 
Sporttal kapcsolatos 
ismeretek felelevenítése  

csomagolópapír, 
filcek,  

120’ angolos 
csoport, 
pedagógus 

Az érdeklődés felkeltése, már 
tanult ismeretek 
felelevenítése  

csoportok 
önértékelése, 
csoportok 
értékelése 

tanulók, 
pedagógus 

Információszerzés a 
kedvenc sportról, ppt 
készítése, 

számítógép, 
internet 
hozzáférés, ppt 
program, kivetítő 

80’ angolos 
csoport, 
pedagógus,  

7-8 diából álló ppt 
prezentáció 

csoportok egymás 
munkáját, 
csoporton belül a 
csoporttagok 
munkáját 
értékelik 

pedagógus, 
oktatástechnikus, 
tanulók 

Streetball mérkőzés kosárlabda 45’ 9.E osztály 
angolos és 
németes 
csoportja 

a tanulók megismerik a 
streetball szabályait, majd 
megmérkőznek egymással, 
mozognak, játszanak 

A mérkőzés 
eredménye, az 
osztálytársak, 
csapattársak 
véleménye 

testnevelő tanár 

A baseball és a cricket 
megismerése 

Ismeretterjesztő 
szöveg, 
feladatlapok, 
Interaktív 
tananyag, 
interaktív tábla, 
kivetítő, laptop. 

80 ’ pedagógus, 
angolos 
csoport 

A tanulók megismerik e két 
nagyon hasonló nemzeti 
sport szabályait, kellékeit, a 
csapatjátékosok posztjait.  
A kiválasztott egyik sportról 
összegzést készítenek, 
társaiknak bemutatják azt. 

Csoportok a 
csoporttagok és a 
másik csoport 
munkáját 
értékelik. 

pedagógus 

Baseball és streetball  
mérkőzés az iskolai 
sport napon 

Városi fürdő 
(hely),  

  Testedzés, összpontosítás, 
ügyesség, figyelem 
fejlesztése, élvezetes játék 

Aki mer az nyer. testnevelő tanár 
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A TANULÓKNAK KIADOTT FELADATOK, RÉSZFELADATOK 

1.NAP 

1. A csoportok megalakulása: a csoportok minden tagja válaszol tíz a sporttal kapcsolatos kérdésre, majd válaszaikat ablakábrában 
összegzik. a közös pontok alapján nevet választanak, logót készítenek a csoportjuknak, majd bemutatják, értelmezik azt. 
1. What's your favourite sport? 
2. What sport do you hate? 
3.What sport do you like watching on TV? 
4.What's your favourite extreme  sport? 
5.Which sport would you like to try? 
6.Who is your favourite sports man/woman? 
7.What's your favourite sports equipment? 
8.What's your favourite sports brand? 
9.What's your favourite sports club? 
10.What does sport mean to you? 
 

2. A csoportok azt a feladatot kapják, hogy tanulási táblázat segítségével elevenítsék fel három sportról, kosárlabda, úszás, és bungee 
jumping, eddigi tudásukat.  

3.  

 BASKETBALL  SWIMMING BUNGEE JUMPING 

ORIGIN    
AIM /GOAL    
TYPES    
RULES     
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PLACE     

PARTICIPANTS     

EQUIPMENT     
SEASON     
TYPE OF 
COMPETITION     

FAMOUS PEOPLE     
AND MORE     

 

4. Miután elkészültek a táblázatok, minden csoport forgószínpad szerűen elolvass a másik csoport munkáját, és saját színű tollával 
kiegészíti, jelzéseket hagy. 

5. A megtekintés után, mindannyian megbeszéljük a kiegészített, kevésbé érthető információkat. 
6. Végül frontális osztálymunkában új szavak, kifejezések segítségével értelmezzük a pedagógus által készített táblázatot. 
7.  

 BASKETBALL  SWIMMING BUNGEE JUMPING 

ORIGIN from North America  

front crawl from Native Americans, butterfly 
stroke (1930s): at first a variant of 
breaststroke, until it was accepted as a separate 
style in 1952. 

The first modern bungee jumps were made on 1 April 
1979 from the 250-foot Clifton Suspension Bridge in 
Bristol, by David Kirke, Chris Baker, Simon Keeling, 
Tim Hunt and Alan Weston of the Oxford University 
Dangerous Sports Club  
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AIM/GOAL  

to score points against one 
another by throwing or 
"shooting" a ball through the top 
of a basketball hoop under 
organized rules  

human act of swimming: complete a given 
distance in the smallest amount of time. open 
water swimming: endurance  

jumping from a tall structure while connected to a 
large elastic cord, the thrill comes as much from the 
free-falling as from the rebounds, When the person 
jumps, the cord stretches and the jumper flies upwards 
again as the cord snaps back, and continues to oscillate 
up and down until all the energy is dissipated. 

TYPES  collage basketball, professional 
basketball,  

four different strokes: the butterfly, 
breaststroke, freestyle (or front crawl), and 
backstroke. When all four strokes are done 
during a race, it is called medley swimming  

Bungee Rocket,Bungy Trampoline,Bungee jumping 
off a ramp  

RULES  

bouncing the ball (dribbling) or 
passing it between teammates. 
foul: to walk with the ball or 
carry it. Disruptive physical 
contact (foul) is penalized, and 
free throws will be issued if an 
offensive player is fouled while 
shooting the ball. (violations) 
shooting, passing and dribbling. 
four quarters of 10 (international) 
or 12 minutes (NBA) 

the swimmer mustn't jump into the water 
before the signal, the swimmers' turns should 
be within rules the swimmers must finish in 
accordance with the rules  

 

PLACE  basketball court  
special competition swimming pools, long 
course pools (50 m) or short course pools (25 
m) starting blocks, touch-sensitive pads 

fixed object, such as a building, bridge or crane; but it 
is also possible to jump from a movable object, such 
as a hot-air-balloon or helicopter  

PARTICIPANTS  5 players, center, forward 
positions, the guard positions.  swimmers  jumpers  
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EQUIPMENT  

basketball, basketball hoop, a 
standard uniform consists of a 
pair of shorts and a jersey with a 
clearly visible number, unique 
within the team, printed on both 
the front and back. Players wear 
high-top sneakers that provide 
extra ankle support. 

swimsuit, swim cap, goggles  elastic rope, ankle attachment, body harness from 
climbing  

SEASON  indoor team game  

the short-course season, in 25 yard pools, from 
September to the end of March. the long-
course season in 50 meter, from April to the 
end of August.  

 

TYPE OF 
COMPETITION  championship, tournament, NBA  

aquatic sport different distances: 50m, 100m, 
200m, 4x50m, 4x100m,4x200m Summer 
Olympic Games, World Championship, 
European Championship 

 

FAMOUS 
PEOPLE     

AND MORE....     

 

2.NAP 

1. A tanulók kedvenc sportjuk alapján 3-4 fős csoportokat alkotnak.  

2. Az interneten található információk segítségével az előző órai szempontok fegyelembevételével 4-5 diából álló ppt bemutatót készítenek. 
választott sportok: streetball, gördeszkázás, tollaslabda, wall jumping, tenisz,  
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3. A bemutatót a tanár e-mail címére elküldik. 

4. A bemutatókat megtekintjük, értékeljük. Értékelése szempontok: 

kivitelezés, 
áttekinthető formátum, 
elegendő információ. 
 
3. NAP 
 

1. A baseball és a cricket játékokkal kapcsolatos 10 kérdéses quiz megválaszolása. 
2. Szövegfeldolgozás csoportmunkában. A szöveg a játékszabályokról, eszközökről, játékosokról szól. A szöveg olvasása közben meg kell 

adniuk a magyar megfelelőit az kiemelt angol kifejezéseknek.  
3. A két sportot összehasonlító posztert kell készíteniük a tanulóknak a szöveg alapján. A poszterek elkészülte után értelmezzük azokat, 

majd sorrendbe állítjuk őket aszerint, melyiknek milyen mélységben sikerült bemutatni az  egyes csoportoknak.  
4. A tanórán megszerzett tudást quizzel, játékos versenyfeladatokkal ellenőrizzük. 
5. A csoportok értékelik munkájukat. 

A feladatok az interneten a www.netangol.hu oldalon találhatóak.  
 
A hét értékelése: mi tetszett, mi nem tetszett technikával. Kis cetlire felírnak 1 dolgot, ami hasznos volt, 1 dolgot, amit nem volt hasznukra a heti 
munkában. Frontális munkában végignézzük a véleményeiket, és megbeszéljük azt.  
Szempontok: 
Milyen volt az együttműködés a csoportokban? 
Milyen mértékű volt az egyéni felelősségvállalás, főleg a szakértői mozaik feladatnál? 
Mit kell változtatni a következő feladatoknál?  
Voltak- e konfliktusok a munka során? Hogyan oldották meg? 
 
5.NAP 
A tanulók az iskolai Sportnapon streetball, baseball- és teniszmérőzéseken küzdenek meg más osztályok csapataival. 
 
Ezen a héten a testnevelés órákon a tanult sportokkal foglalkoznak.  

http://www.netangol.hu/�


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A további képekek az iskola honlapján megtekinthetőek. 
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