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Szerzők
Thomas Booth tíz évig tevékenykedett angoltanárként Lengyelországban,
Romániában és Oroszországban. Jelenleg Angliában él,
ahol szerkesztőként dolgozik, és angol nyelvű tananyagokat ír.
Az English for Everyone sorozat több kötetének munkatársa.
Ben Ffrancon Davies szabadúszó író és fordító. Tankönyveket
és kapcsolódó útmutatókat ír számos témakörben, többek között
angoltanítás, zene és irodalom témájában. Gyerekeknek és felnőtteknek
szánt általános ismeretterjesztő könyveken is dolgozik. Középkori és
modern nyelveket tanult az Oxfordi Egyetemen, illetve angolt oktatott
Franciaországban és Spanyolországban.

Módszertani tanácsadó
Susannah Reed nagy tapasztalattal rendelkező szerző és oktatási
tanácsadó, fő szakterülete az alapfokú angol oktatóanyagok.
Tanított Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, és több mint
20 éve dolgozik oktatási kiadványokkal világszerte megjelenő,
angol nyelvet oktató tankönyvek kiadójaként és szerzőjeként.

Nyelvi tanácsadó
Prof. Susan Barduhn tapasztalt angoltanár, tanárképző szakember
és szerző, számos kiadvány közreműködője. Az angoltanárokat tömörítő
nemzetközi szervezet, az International Association of Teachers of English
as a Foreign Language egykori elnöke, a British Council és az Egyesült
Államok Külügyminisztériumának tanácsadója. Jelenleg a School of
International Training oktatója az egyesült államokbeli Vermontban.
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A könyv felépítése

Az English for Everyone Junior – Angol nyelvkönyv gyerekeknek belépő
szintű angolnyelv-tanfolyam. A 26 leckéből 22-ben új tananyagot tanít,
4-ben pedig ezekre alapozva nyújt áttekintést. Mindegyik leckéhez
tartozik hanganyag is.
A szereplők
Hat jóbarát – Maria, Sofia, Ben, Andy, Sara és
Max – mutatja be az új tananyagot közvetlen
és barátságos stílusban.

A leckék felépítése

On the farm
A farmon

Hallgasd meg, mutass rá, és ismételd el!
Számold meg a birkákat!

Minden lecke az új
szavakat bemutató
jelenettel kezdődik, ezt
követik a szókincset
gyakoroltató feladatok.
Ezután három-négy új
nyelvtani szabályt ismertet
meg, majd gyakoroltatja
is őket.
Hallgasd meg, és olvasd el!

1

pig

0

Nézd meg a képet,
és tedd a betűket
a megfelelő sorrendbe!

Hallgasd meg, és ismételd el!

Hallgasd meg, és ismételd el!

A képek alapján töltsd ki a keresztrejtvényt!

cow

9

tractor

Kösd össze a képeket
a megfelelő szavakkal!
Írd a megfelelő szót
a kép mellé!

a nap

2

tehén

traktor

disznó

q
3

the sun

field
mező

tree

w

fa

goat
kecske

5
4

barn
csűr

sheep

e

birka

donkey
szamár

r

bee
méh

6

t

pond

tail
farok

tavacska

y
7

8

duck

horse
ló

chicken
csirke

kacsa
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1

Új szavak

2

Az illusztrált jelenet szövegkörnyezetben mutatja be a szókincset. A tanuló meghallgathatja
és elismételheti a szavakat.
They’re on
the pond.

A szókincs gyakorlása

Minden új szóhoz tartozik
gyakorlófeladat. Például a tanuló
a szavakat képekkel köti össze,
vagy egyenként lebetűzi őket.
Olvasd el a történetet, majd nézd meg a képet,
és egészítsd ki a mondatokat!

Hallgasd meg, és olvasd el!

A hanganyag alapján kösd össze a kérdéseket a megfelelő
válasszal!

Hallgasd meg, és olvasd el!

Nézd meg a képet, és írd a helyes választ a vonalra!
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They’r e in front of the barn.
They’r e in the field.
They’r e in the barn.
They’r e on the pond.
They’r e next to the pond.
They’r e under the tree.

Hol vannak a kacsák?

Emberek, állatok és dolgok
számára a how many
szerkezettel kérdezhetsz rá.

Ezt mondd, ha kettő
vagy több van belőle.

Hallgasd meg, és énekeld el!

Gyakorlatban

Hány ló van ott?

Az are there
a mondat
végén áll.

A how many
szerkezettel
kérdezhetünk rá
emberek, állatok és
dolgok számára.
A többes számú alakot
használjuk, utána pedig
az are there
szerkezetet.

Gyakorlatban
Az are szóval
kérdezz két vagy
több dologról!

on

Hallgasd meg, és ismételd el!
A választ
a they’re
szerkezettel
kezdd!

Ezt mondd, ha
csak egy van belőle.

Majd tedd ki az
elöljárószót, mint az
on vagy in, végül add
meg a helyet!

Két vagy több dolog
helyére a where
are szerkezettel
kérdezhetünk, amelyet
a dolog neve követ
többes számban.
A főnév előtt általában
kitesszük
a the névelőt.

A kecske a fa mellett van.

Where are the ducks?
They’re on the pond!
Where are the goats?
They’re in the field!

A személy, állat vagy
dolog neve után tedd
az is vagy ’s szót!

Ha két vagy több dologról
beszélsz, használd az are szót!

Where are the animals?
They’re on my farm!

Gyakorlatban
Ha azt akarjuk elmondani, valami hol van,
a dolog neve után tesszük az is, ’s vagy are
igét, majd az elöljárószót, végül a hely nevét.
the goat is
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3

Új nyelvtan

A legtöbb lecke három nyelvtani
szabályt mutat be. Először
elmagyarázza a nyelvtant,
majd gyakoroltatja.
6

127
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4

Add meg az elöljárószót,
mint a next to vagy under,
majd a hely nevét!

Where are the cows?
They’re in the barn!

Új nyelvtan

További nyelvtani magyarázat
és gyakorlás. A dalok segítik
az új nyelvtan és szókincs
gyakorlását.

are

is

is

are

on

are

Hallgasd meg, és ismételd el!

the goat’s
129

128

5

Új nyelvtan

További nyelvtani magyarázat
és gyakorlás. Az új szókincs
többször szerepel a leckében
a tanulás elősegítése érdekében.

Hanganyag

Az English for Everyone Junior – Angol nyelvkönyv gyerekeknek kötethez gazdag kiegészítő
hanganyag tartozik. A felvételek meghallgatása és elismétlése segít a tanulónak elsajátítani
az angol kiejtést és hangsúlyozást, illetve így
könnyebben rögzülnek az új szavak.

Az összes szókincsjelenethez, nyelvtani
magyarázathoz, dalhoz és szövegértési
feladathoz tartozik hanganyag. Kattintsunk az alkalmazásban a feladatnak
megfelelő számra, és máris lejátszhatjuk a kapcsolódó hangfájlt.

Regisztráljunk a www.dkefe.com/junior/hu
oldalon, ahol ingyen elérhető a hanganyag.
Minden fájlt tetszőleges alkalommal indíthatunk el, állíthatunk meg és játszhatunk le.

A legtöbb feladathoz tartozik kiegészítő
hanganyag. A tanuló a feladat végeztével hallgassa meg a helyes választ,
majd ismételje el!

I N GY E N E S H A N GA N YAG
weboldal és alkalmazás
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Áttekintés: This is me

Írj magadról, és rajzold le a családodat!

Ez vagyok én

Hallgasd meg, és olvasd el!

My name’s ______
__________________
__.
I’m ____________
____________ years
old.
My favourite animal
is a ____________
___.
My favourite colour
is ____________
_____.
I’ve got a ______
__________________
___.
I haven’t got a ______
_________________.
This is my family.

My name’s Ben.
I’m eight years old.
penguin.
My favourite animal is a
My favourite colour is green.
I’ve got a tennis racket.
I haven’t got a baseball bat.
This is my family.

Áttekintő leckék

69

68

Az ábécé

A négy áttekintő leckében a tanuló a megelőző leckék
szókincsét és nyelvtanát felölelő szöveget olvashat.
Ezután személyre szabott választ kell fogalmaznia
a szöveg alapján.

Az írott betűk gyakorlása

Az angol ábécé 26 betűből áll. Hallgasd meg a hanganyagot,
ismételd el egyenként a betűket, majd énekeld is el a dalt!
A mondatok első szavát,
a neveket és a hét napjait
nagy kezdőbetűvel írd.

Az angol betűk gyakorlásához kezdd az írást a piros pontnál,
majd kövesd a nyilakat!

A többi esetben kisbetűt
használj.

Az ábécé és az írott betűk
222

223

A könyv az angol ábécét is bemutatja, illetve segít
elsajátítani a betűk írásmódját. A tanuló a megadott
helyen gyakorolhatja a betűk írását.

Gyakorlati útmutató
To be

Folyamatos jelen

Have got

A to be igével jellemezzük magunkat,
másokat, az élőlényeket és a tárgyakat.

A folyamatos jelennel fejezhetjük ki, mit csinálunk a jelen pillanatban.

A have got igével fejezzük ki, mi van
a birtokunkban.

Tagadás

Tagadás

I have got / I’ve got

I haven’t got

You have got / You’ve got

You haven’t got

He is / He’s

He isn’t

He has got / He’s got

He hasn’t got

She is / She’s

She isn’t

She has got / She’s got

It isn’t

It has got / It’s got

It hasn’t got

We aren’t

We have got / We’ve got

We haven’t got

You are / You’re

You aren’t

They are / They’re

They aren’t

Can

Állítás

You have got / You’ve got

You haven’t got

They have got / They’ve got

They haven’t got

Egyszerű jelen

Tagadás

I’m not walking
You aren’t walking

He is walking / He’s walking

He isn’t walking
She isn’t walking

It is walking / It’s walking

It isn’t walking

We are walking / We’re walking

We aren’t walking

You are walking / You’re walking

You aren’t walking

They are walking / They’re walking

They aren’t walking

Kérdőszók

Az egyszerű jelennel véleményt fejezhetünk ki, és
azt, amit naponta csinálunk.
Állítás

I am walking / I’m walking
You are walking / You’re walking

She is walking / She’s walking

She hasn’t got

It is / It’s
We are / We’re

A can igével fejezzük ki, hogy képesek
vagyunk valamire.
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Állítás

I’m not
You aren’t

Gyakorlati útmutató

Tagadás

Állítás
Állítás
I am / I’m
You are / You’re

Tagadás

A what, who, where és when kérdőszókkal tehetünk fel kiegészítendő kérdést, amelyre nem
lehet csak igennel és nemmel válaszolni.
Kérdőszó

Mintakérdés

Mintaválasz

What
Which
Who
Whose
When
Where
How
How many
Why

What’s that?
Which animal is big?
Who’s that?
Whose camera is this?
When do you go to school?
Where’s the cat?
How old are you?
How many ducks are there?
Why do you like football?

It’s a crocodile.
The dog is big.
It’s Ben.
It’s mine.
I go to school in the morning.
It’s under the table.
I’m nine years old.
There are five.
It’s fun!
229

Az English for Everyone Junior – Angol nyelvkönyv
gyerekeknek kötetben tanult főbb nyelvtani szerkezetek,
gyakori igék és hasznos kifejezések az átlátható,
rendszerezett Gyakorlati útmutatóban találhatók.
7

Az új szókincs elsajátítása
Mindegyik lecke illusztrált jelenettel indul, amely az új szavakat mutatja be.
A szülő vagy tanár segítségével a tanuló meghallgathatja a hanganyagot
a weboldalon vagy az alkalmazásban, miközben sorban rámutat az új
szavakra, és elismétli azokat.
1 Először kattintsunk a lecke

2 A tanuló ekkor a lecke

(a példában: 15. lecke) számára
a képernyőn, majd válasszuk ki
a feladat számát, és nyomjuk
meg a Play all gombot!

címét hallja, majd a jelenethez
tartozó rövid párbeszédet.
Ezek után minden egyes új szó
ismét elhangzik külön-külön.

On the farm
A farmon

Hallgasd meg, mutass rá, és ismételd el!
Számold meg a birkákat!

1

pig

0

a nap

2

9

tractor

Írd a megfelelő szót
a kép mellé!

cow
tehén

traktor

disznó

q
3

the sun

field
mező

tree

w

fa

goat
kecske

5
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sheep

barn
csűr
e

birka

donkey
szamár

r

bee
méh
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pond

tail
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chicken
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3 A felvétel pár

másodpercre megáll minden
szó után. A tanuló ebben
a szünetben ismételje meg
a hallott szót!

8

4 Az egyes szavak alatt

szerepel a magyar jelentésük
is, hogy könnyedén meg
lehessen tanulni. Ha
szeretnénk, újra lejátszhatjuk
a hanganyagot.

5 Rövid feladat

segítségével
gyakorolhatjuk az
újonnan megtanult
szavakat.

Az új nyelvtan elsajátítása
Az új nyelvtant az illusztrált jelenethez kapcsolódó egyszerű
párbeszéd mutatja be. A tanuló meghallgathatja a párbeszédet,
majd alaposabban megismerkedhet a példamondatokkal a tanár
vagy szülő segítségével.
1 Először kattintsunk

a feladat számára a képernyőn
(a példában: 15.7). A tanuló ezek után
meghallgathatja a párbeszédet.

Hallgasd meg, és olvasd el!

Nézd meg a képet, és írd a helyes választ a vonalra!

Gyakorlatban

Hány ló van ott?

Emberek, állatok és dolgok
számára a how many
szerkezettel kérdezhetsz rá.

Ezt mondd, ha kettő
vagy több van belőle.

Az are there
a mondat
végén áll.

A how many
szerkezettel
kérdezhetünk rá
emberek, állatok és
dolgok számára.
A többes számú alakot
használjuk, utána pedig
az are there
szerkezetet.

Hallgasd meg, és ismételd el!

Ezt mondd, ha
csak egy van belőle.
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2 A párbeszéd mondatait

egyszerű szakaszokra bontva
lehet gyakorolni, az új nyelvtant
színes vagy kiemelt szöveg jelzi.
A tanulóval együtt olvassuk
végig a mondatokat (és
a magyarázatot)!

3 A Gyakorlatban

című keretben további
információt találhatunk
a nyelvtanról.

4 A tanuló feladatok segítségé-

vel gyakorolhatja az új nyelvtant
és szókincset. A könyv végén
található Megoldások alapján
ellenőrizhetjük a válaszait.
Ezután újra meghallgathatja
(és elismételheti) a válaszokhoz
tartozó hanganyagot.
9

My friends
A barátaim

Hallgasd meg a gyerekeket!

10

11

Hallgasd meg, és olvasd el!

Szia, mi a neved?

A hello
köszönés.

Így kérdezheted
meg a másiktól,
hogy hívják.

A válaszban az I’m után
mondd a nevedet!

Gyakorlatban
Az I’m az I am rövidítése. A to be ige
egyes szám első személyű alakja.
A beszélt angolban sokszor a rövid
alakot használják, mint amilyen az I’m.
I am
name is

I’m
name’s

Az I’m helyett azt is
mondhatod a neved előtt,
hogy my name’s.

A hanganyag alapján kösd össze a képeket a nevekkel!
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