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Fucskó Anna - Barcelona 
Pillecukor torony 4 fős csapatokat alakítunk ki a tanulókból. A cél az adott alapanyagokból a legmagasabb tornyot építeni.  

Alapanyagok csapatonként: 
 20 szál száraz spagetti 
 1 méter fonal 
 1 méter ragasztószalag 
 1 nagy pillecukor 

Minden csapat megkapja az alapanyagokat, és elmondjuk nekik, hogy a cél, hogy az övék legyen a legmagasabb torony,amelynek a 
tetején a mályvacukor van, és ami legalább 10 másodpercig stabilan meg is áll. A rendelkezésre álló idő 18 perc. 
Amit tanulunk ebből a játékból: 

 közös tervezés 
 mindenki ötletét érdemes meghallgatni 
 nagyon fontos az egymásra figyelés 
 fontos a türelem. a pontos, lassú, megfontolt mozdulatok 
 nem mindig erőből lehet megoldani egy feladatot 
 fontos az állandó, egyértelmű kommunikácó 
 a veszekedés és a kiabálás nem célravezető 
 nagyon jókat lehet nevetni 

A Marshmallow Challenge egy népszerű STEM (tudomány, technológia, tervezés és matematika) projekt, amely minden korosztály 
számára alkalmas, sőt felnőttek számára is. A csapattagok közösen tornyot építenek Az órával vívott versenyfutásban a tanulók versenyző 
csapatokban dolgoztak, hogy megépítsék a legmagasabb építményt. Ez a gyakorlat ösztönözte a különböző ötletek megvitatását, és 
elősegítette a csapatépítési készségeket. Ez a gyakorlat a fokozza a kreatív együttműködést, a csapatmunkát, a nyitottságot és a régi 
problémákra új megoldások keresésének kalandját. Az egyes tagok erősségeinek kombinációja pozitív csapatmunkával olyan célokat ér el,  
melyeket egyedül senki sem tudott volna elérni. Amikor letelt a 18 perc, a diákok összehasonlították az egyes csapatok tornyát, és 
megbeszélték, milyen lépéseket lehetett volna másképp megtenni a siker érdekében. Ez fejlesztette az önértékelés és az újratervezés 
képességét. 
 

Zsuponyó Ágnes - Dublin 
Játék a betűkkel Tantárgyi koncentráció: idegen nyelvek, magyar nyelv  

Cél: szókincsbővítés, kommunikáció fejlesztése, kreativitás fejlesztése 
A tanórákon alkalmazható: ráhangolásként, gyakorlásként, összefoglalásként 
A játék időtartama: 10-15 perc 
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A játék menete: a tanár felrajzol a táblára egy 3x4-es táblázatot. (A táblázat mérete változtatható.) Minden négyzetbe ír egy betűt, az 
oszlop tetejére pedig szófaji kategóriát. A gyerekek ugyanezt a táblázatot lerajzolják a füzetbe, majd a négyzetekben szereplő betűkkel 
kezdődő szót írnak, a szófaji kategóriának  egfelelően. (1. oszlop főnevet, 2. oszlop igét, 3. oszlop melléknevet kell hogy tartalmazzon.) 
Miután a  zavakat megalkották, a tanár mindegyik betűhöz kiválaszt egy tanulót, akinek a leírt szót körül kell írnia a többieknek, nekik 
pedig ki kell találni. A kitalált szót a tanár felírja a táblára. Ha angolul játsszák a játékot, a körülírásnak is angolnak kell lenni. 
Ezt a játékot lehet magyarul és idegen nyelveken is játszani, a szófaji kategóriák lecserélhetők másra is, éppen ezért korosztálytól 
független. 
 
Főnév/Noun     Ige /Verb   Melléknév/Adj.                  Főnév/Noun              Ige /Verb             Melléknév/Adj. 
 

 
A 

 
M 

 
B 

  
Animal 

 
Make 

 
Beautiful 

        
T 

 
K 

 
R 

  
Tiger 

 
Keep 

 
Red 

 
S 

 
O 

 
G 

  
Snack 

 
Open 

 
Green 

 
I 

 
C 

 
V 

  
Internet 

 
Call 

 
Violent 

                                                  
 

Banana game 
Banánjáték 

Tantárgyi koncentráció: tánc és dráma, idegen nyelvek, magyar nyelv 
Cél: kreativitás fejlesztése, kifejezőkészség fejlesztése, szociális készség fejlesztése 
A tanórán alkalmazható: ráhangolásnál, ismétlésnél, összefoglalásnál, játékórán 
A játék időtartama: 15 perc  
A játék menete:  
A tanár csoportokra bontja az osztályt. (3-4 fős csoportok kialakítása, de alkalmazható páros munkaként is). A csoportok kihúznak egy 
szituációt , amit előzetesen a tanár már megírt. Pl. Elveszett a repülőtéren a csomagom vagy a kutyám megharapta a szomszédot). 
Minden csoportnak van egy pár perce, hogy kitalálja, hogyan játssza el a szituációt, amelyet húzott, mert az előadás során csak a „banán” 
szót használhatják. A csoport minden tagjának kell szerepelnie. 
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Miután egy csoport előadta a szituációt, a többi csapat 2 percet kap, hogy megbeszéljék, mit is láttak. Az idő letelte után a tanár felszólítja 
a csoportokat, mondják el megfejtéseiket. Amelyik csoport kitalálja, az nyer. Utána a többi csoport is előad, és az a csoport nyer, akik a 
legtöbbet megfejtették. 
A játékot lehet nehezíteni azzal, hogy a tanár csak egy helyszínt ad meg, pl. boltban, orvosnál, és a tanulók maguk találnak ki hozzá 
szituációt. 
A játékot korosztálytól függetlenül lehet játszani. 
 

Taska Judit - Firenze 
Találd ki, mi a 
kérdés! 

Mindenki kigondol 10 kérdést önmagáról és azokra leírja a választ.  
Például: 
(13) Hány éves vagy? 
(Budapest) Hol születtél? 
(nincs) Van testvéred? 
(foci) Mit sportolsz? 
Párok alakulnak, és a pár egyik tagja kérdéseket tesz fel, próbálja megtalálni mely kérdésekre 
van válasz a pár füzetében. 
Lehet a kérdezés egy témakörre vonatkozó is. Példa 
(lila) Mi a kedvenc színed? 
(kék) Melyik színt utálod? 
(zöld) Milyen színű a szobád fala? 
A feladat célja a beszédkészség fejlesztése laza, kötetlen formában. Kreativitásra szükség 
van, mert lehet, hogy csak sokadjára találják meg a megfelelő kérdést. 
Nyelvórán kifejezetten jól használható gyakorlat. 
 

Ki vagyok én? A tanár kis kártyákra híres emberek nevét írja -ahány tanuló, annyi kártya. Minden tanuló hátára feltűzünk egy-egy kártyát. Azt játsszák, 
hogy egy partin vannak. Felállnak, és körbejárva társalgást kezdeményeznek. Kérdésekkel próbálják kitalálni, kik ők, vagyis mely híres 
ember neve van a hátukon. Amikor valaki rájött saját nevére, a kis kártyát előre tűzi magára és így vesz részt a további társalgásban. A 
játék addig folytatódik, míg mindenki neve előre nem kerül. 
 

Rajzold le! A tanár magazinból kivágott képeket hoz be órára. Minél mozgalmasabb a kép, annál jobb, de lehet egy ’csendélet’ is jó sok tárggyal. 
Párokba rendezi a tanulókat, de az sem baj, ha hárman vannak. A pár egyik tagja megkapja a képet és részletesen leírja. A másik (kettő) 
pedig lerajzolja, amit hall. Ez alkalmas például az elöljárók begyakoroltatására, ruházat leírására, vagy igeidő gyakorlásra. 
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Folytasd a mesét! Mindenki kap egy papírlapot, amin elkezd írni egy mesét. Volt egyszer egy béka, aminek nem volt lába. Szeretett volna párt magának, de a 
környéken nem voltak láb nélküli béka lányok… Így… Kb egy perc után a a tanár azt mondja: CSERE. Ekkor a diákok leteszik a tollat - akár a 
mondat közepén, félbehagyva a gondolatot – és továbbadják a papírt a tőlük jobbra ülőnek. Mindenki folytatja azt a mesét, ami épp elé 
került. Így megtörténik néhány csere még. Amikor a tanár úgy érzi, be akarja fejezni a játékot, az utolsó cserénél szól, hogy a sztorit le kell 
zárni valahogy. Itt kicsit több időt lehet adni. Legyen valami tanulság, konklúzió. A tanár begyűjti az összegyűlt műveket és egyenként 
hangosan felolvassa az osztálynak. 
 

Forró szék!  
A tanulók két csapatot alkotnak. Mindkét csapatból egy-egy versenyző kiül az osztály elé, szemben velük. A tanár felmutat, vagy táblára ír 
egy szót, amit a két ember nem lát. A két csapat próbálja rávezetni a versenyzőjét a megoldásra. Amikor a kettőből egyik kitalálta a szót, 
felállhat a „forró székből” és csapata másik tagja ül le. Aki nem találta ki, ott marad, amíg ő is ki nem talál egy szót. A versenynek akkor 
van vége, amikor az egyik csapat minden tagja ült már a „forró széken”. Hangos játék! 
 

Dubován Julianna - Firenze 

Goosechase Csoportmunkára alkalmas feladat.  
 
A GooseChase Adventures alkalmazás a jól bevált vadászatot az okostelefonos technológiával kombinálja, hogy az egyik legizgalmasabb 
tevékenységet tudjuk létrehozni. A GooseChase platform nem csupán egy önálló alkalmazás, hanem percek alatt személyre szabott 
kincsvadászat létrehozását teszi lehetővé. 
1. Be kell jelentkezni a www.goosechase.com címen található rendszergazdai felületre, és létre kell hozni egy játékot személyreszabott 
feladatokkal. 
2. Válassza ki a küldetések listáját a javasolt küldetések közül, vagy adja hozzá saját egyéni küldetéseit. 
3. Gyűjtsd össze a résztvevőket, és csapatonként legalább egy ember töltse le a GooseChase iPhone vagy Android alkalmazásokat. 
4. Menj ki, és nyerj! 
 

Válassz egy 
képet! 

Asszociációs játék 
Mindenki választ egy képet a készletből a megadott szempont szerint. Pl. Melyik kép jelenti neked a biztonságot? Melyik kép áll a 
legközelebb hozzád? Melyik kép tükrözi a jelenlegi hangulatodat? Stb. Egyszerre mindig csak egy szempontot adjunk meg! Amikor 
mindenki választott egy képet, akkor sorra elmondják, ki miért azt a képet választotta.  
A képek segítségével könnyebben nyílnak meg a résztvevők, „képesek” lesznek közvetíteni a gondolataikat. 
 

Hudacsek Éva - Málta 
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Mini Mimes  
A gyerekek járkálnak (ha van hely) a teremben, és amikor a tanár mond egy cselekvést/helyzetet, a tanulók eljátsszák azt. Néhány 
cselekvés egyéni, viszont néhányhoz csoportmunka szükséges. …. and action! 
 

Greet the others as if you have not seen them for a long time Üdvözöld a többieket, mintha nagyon régen nem találkoztatok 
volna 

You have had a long day and are feeling very tired Hosszú volt a napod és nagyon fáradtnak érzed magad 

You don’t want to be seen Nem akarod, hogy meglássanak 

You are trying to walk through mud Nagy sárban próbálsz gyalogolni 

You are shaking sand off your feet Lerázod a homokot a lábadról 

You are feeling very pleased with yourself Nagyon meg vagy elégedve magaddal 

You are walking on a slippery surface Csúszós talajon mész 

You are freezing and have no jacket Majd megfagysz, de nincs kabátod 

You are lifting a heavy box Nehéz dobozt emelsz fel 

You have just been told you’ve won the lottery Épp most tudtad meg, hogy nyertél a lottón 

Behave as if you think the others are dangerous Viselkedj úgy, mintha a többiek veszélyesek lennének 

You are tiptoing past a sleeping guard Egy alvó őrszem mellett kell elosonnod 

Behave as if you like / don’t like the people around you Viselkedj úgy, hogy a körülötted lévőket szereted / nem szereted. 

Great each other and say something good. Üdvözöljétek egymást és mondjatok valamilyen jó dolgot. (pl.: Süt 
a nap! Szép a szemed! Tetszik a pulcsid! Holnap szombat!) 

 
 

Íráskészség 
fejlesztése 

Zenehallgatás néhány percig. Közben a gyerekek leírnak szavakat, mi jut eszükbe a zenehallgatás közben. 
Csoportokat alkotunk. A tanulók közösen kiválasztanak 5-6 szót, kifejezést azok közül, amelyekre a zenehallgatás közben asszociáltak és 
leírtak. (lehetőleg mindenkitől legyen) A szavak felhasználásával írjanak közösen egy történetet. (idő:10 perc) 
Tanár utasításai, kérdései: 

 Van-e a történetnek eleje, közepe, vége? 
 Bekezdésekre tagoltátok-e? 
 Illesszetek be a történetbe 5 melléknevet/határozó szót! 
 Ha vannak szóismétlések, cseréljétek ki más szavakkal 
 Adjatok hozzá szövegösszetartó eszközöket (Azonban, ….azért, mert…,Ezek után..) 
 Húzzátok ki a történetből a fölösleges információkat 
 Írjátok le újra a történetet a kiegészítések alapján, majd adjatok hozzá még 5 
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mondatot! 
Történetek felolvasása, előre kiemelve a felhasznált szavakat. 
 

Unusual view / 
Tárgyak másképp 

Kommunikáció és kreativitás fejlesztése 
Egy egyszerű rajz mást és mást jelenthet. Párokban beszéljék meg mit gondolnak a képekről, mit ábrázolhatnak. Majd a csoportban közös 
megbeszélés. 
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Lehetséges megoldások:  

1. Asztal fölülről nézve   5. Kés a végéről nézve            9. Gyűrű szemből    

2. Csésze alulnézetből   6. Kopasz ember felül nézetből     10. Könyv    

3. Autó alulról         7. Ajtó oldalról                  11. Ceruza a végéről nézve    

4. Csizma hátulról      8. Vonalzó a végéről nézve         12. Szülinapi üdvözlőlap felülről     

Kakukktojás 

 
Angol nyelvi fejlesztés 
There are more than one option. Explain it why. 
 

1. cap        top          blouse        purse     suit    tracksuit 

2. bakery   café        cinema       bank      supermarket     grocery 

3. skipping     sliding     swimming     roller skating       reading    running 

4. goat       horse     cow       goose      tiger       gorilla 

5. street     traffic lights        car       bus       train       market 

6. field       road       wood      mountain      river        farm 

7. ball        goal        ski       cycle       racket        trainers 

8. along      under       up        behind        into        on 

Teaching 
pronunciation 

Where is the stress? Put the words in the correct places unfair,   unhappy,   fatter,     short,     popular,    exciting,  tidy,  
success  …etc. 
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O    O o     o O   O o o       o  O  o 

tall     bony     behind interesting disgusting 

     

     
 

Ábra a Phrasal 
verbs tanításához 

 
 


