Barátka Agnieszka (Lengyelország)

Ünnepelj ma velünk!
(óravázlat)
célcsoport:

magyarul tanuló külföldiek (középhaladók)

időkeret:

2 x 90 perc

tanítási célok:

-

az ünnepek témakör feldolgozása
az olvasott szöveg értési képesség fejlesztése
a hallott szöveg értési képesség fejlesztése
a szókincs fejlesztése (ünnepek témakör, jókívánságok, levél)
az írásbeli kommunikációs kompetencia fejlesztése (levélírás)
a nyelvtani szerkezetek ismétlése és gyakorlása

Az óravázlat azoknak a magyar nyelvet tanuló külföldieknek készült, akik már ismerik
a legfontosabb nyelvtani szerkezeteket (középhaladóknak). A javasolt témakör az ünnepek.
A javasolt feladatlap kiinduló pontja Durst Péter nyelvkönyvének a 90. oldalán
található szövegek. A szövegek felolvasása és közös megbeszélése nemcsak a megértésüket
szolgálja, hanem be kívánja vezetni a hallgatókat a javasolt témakörbe. A feladatlapon
található feladatok (1. és 2.) egyrészt ellenőrzik a szövegek megértését, másrészt az új szavak
ismétlését célozzák. [időkeret: 45 perc]
A következő feladatok a javasolt téma alaposabb feldolgozását szolgálják. A céljuk
a hallgatók szókincsének a bővítése (3.-5.), a hallott szöveg értési képesség gyakorlása (6.).
A feladatokban található képek nemcsak segítik a feladatok megoldását, hanem lehetőséget is
nyújtanak a tanárnak a beszélgetésre (ki mikor és hogyan ünnepli a születésnapját/névnapját?,
mit szoktunk adni a születésnapi/karácsonyi ajándékként?, stb.). [időkeret: 45 perc]
A többi feladat fejleszti a tanulók szókincsét (7., 9.), szolgálja a nyelvtani szerkezetek
és jelenségek ismétlését és gyakorlását (8.) [időkeret: 20 perc], de elsősorban az írásbeli
kommunikációs kompetencia fejlesztésén alapul (10.). [időkeret: 65 perc]
tananyag:

-

Felhasznált
irodalom
(tankönyvek):

-
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feladatlap
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1. Mit ábrázolnak az alábbi képek?
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2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
A Coca Cola híres karácsonyi reklám magyar főcímdala:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
1) Karácsonykor a keresztény világ Jézus születését ............................ .
2) A hagyomány szerint a ........................... ajándékokat a Kisjézus hozza Magyarországon.
3) ........................, december 24-én a családok karácsonyfát állítanak.
4) A gyerekeknek a nyuszi hoz ajándékot: általában csokitojást és más ............................... .
5) Hideg víz helyett mindössze egy kis illatos kölmit vagy ........................... öntenek a lányok
hajára.
6) Régen a fiatal fiúk csoportokban látogatták meg a lányokat, kihozták őket a házból, és a
kútból hozott friss, ...................... vizzel lelocsolták őket.
7) A ............................ december 6-án jön.
8) Az ........................... általában csokoládé, mogyoró és más apró édesség.
9) A mikuláscsomagot reggel az ablakba kitett ............................ találják meg a gyerekek.
10) Húsvétkor a keresztények Jézus ................................. ünneplik.
11) A rossz gyerekek nem kapnak csokoládét, csak ................................. .
12) A Mikulás nagyon jószívű, gyakran tesz a mikuláscsomag mellé egy aranyozott virgácsot
– valószínűleg ...............................képpen.
13) Ma is sok fiatal fiú megy ..................................... lányismerőseihez húsvétkor.
14) - 15) A családok feldíszítik a karácsonyfát: csillogó ............................, színes izzókat és
.................................. akasztanak a fára.
16) ............................ mindenki a természet újjászületésének és a tavasznak örül.

3. Mit jelképeznek az alábbi képek?
életünk eseményei; egyházi ünnepek; más ünnepek; nemzeti ünnepek;
a gyerek születése; az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc ünnepe;
az 1956-os forradalom ünnepe;
az államalapítás ünnepe (Szent István király ünnepe);
ballagás; diplomaosztó ünnepség; esküvő; húsvét; karácsony; keresztelő;
mindenszentek; névnap; pünkösd; szilveszter; születésnap; temetés; újév
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4. Beszéljétek meg közösen, hogy mikor vagy milyen alkalomból hallhatjuk a következőket!

Boldog Új Évet kívánok!
Jobbulást kívánok!
Isten éltesse sokáig!
Kéz- és lábtörést kívánok!
Jó utat!
(Őszinte) Részvétem!
Szép álmokat!
Sok sikert!

Jó szórakozást (kívánok)!
Gratulálok!
Kellemes ünnepeket!
!!! valaki gratulál valakinek
valamihez

5. Egészítsd ki a megadott szavakkal az alábbi köszöntőket!
névnapot, alkalmából, sikerekben, karácsonyi, Gratulálunk!,
új, húsvéti, vizsgádhoz, éltesse, eredményeket, születésnapot
- „Kedves János! Kellemes ................................ ünnepeket, boldog ...................... évet,
sok szerencsét és egészséget, ............................... a munkahelyen és a magánéletben kíván
Anna”
- „Tisztelt Igazgató Úr! Boldog karácsonyt és ............................ gazdag új évet! Üdvözlettel:
Német Pál”
- „Kati! Gratulálok a sikeres ..............................! Márta”
- „Drága Péter és Zsuzsi! Nagy örömmel hallottuk, hogy megszületett a lányotok.
.......................................! Puszi: Ádám és Éva”
- „Kedves Ágnes! Neved napjára sok szépet kívánok! Boldog ..................................! Csaba”
- „Az esküvőtök ................................. őszintén gratulálunk!”
- „Megint egy évvel öregebb lettél. Boldog .................................!”
- „Egy kis nyuszi megérkezett, hozott neked üzeneted: Kellemes ...............................
ünnepeket!”
- „Kedves Tanárnő! Isten ............................ sokáig! Üdvözlettel: Kovács Krisztina”

6. Hallgasd meg a Boldog születésnapot c. dalt és egészítsd ki a szöveget a hiányzó
szavakkal!
Ez a nap más mint a ____________, ezt te is jól tudod
Másként kelt fel reggel a ____________ és másként járt a
hold
Köszöntünk hát téged, ha már így _____________ vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám ____________ dalunk
Boldog, boldog, boldog ____________________
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod!

Megint egy évvel _______________ lettél, s bölcsebb is talán
Őrizd meg az emlékeid, s _____________ nagyon vidám
Köszöntünk hát téged, ha már így _____________ vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám ___________ dalunk
Boldog, boldog, boldog _____________________
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod!
_____________ után eljön a nyár és ősz után a ______________
De minden évben eljön a ____________, amikor születtél
Köszöntünk hát téged, ha már így ______________ vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám ___________ dalunk
Boldog, boldog...

7. Csoportosítsd a kifejezéseket aszerint, hogy melyek állnak egy üzenet elején (1),
és melyek szerepelnek az üzenet végén (2)!
Tisztelt Tanár Úr! .........
Drága anyukám! .........
Tisztelt Igazgató Úr! .........

Tisztelettel: Németh Pál .........

Puszi: Kati .........

Kedves Mária! .........

Ölel: Péter .........

Csókol: Péter .........

Drága Évikém! .........

Ágikám! .........

Szeretettel: Ágnes .........

Tisztelt Címzett! .........

Üdvözöl: Kovács Veronika .........

Üdvözli: Kovács Veronika .........
Üdvözlettel: Csendes Ádám .........

Sok szeretettel: Ági .........

Kedves Tanárnő! .........

Tisztelt Tanárnő! .........
Marikám! .........

Üdvözöllek: Gábor .........

8. Egészítsd ki az alábbi levelet a hiányzó szavakkal, igekötőkkel és végződésekkel!
___ ___ ___ ___ Zsuzsikám!
Ne haragud……, hogy csak most ír……, de az utolsó napokban szinte semmi
ő
id …… sem volt. Szerda délelőtt egy német-magyar vegyes vállalatnál voltam,
és ___ ___ ___ ___ a Parlament…… mentem egy sajtótájékoztatóra. Este pedig
az Opera…… voltam. Egy új magyar opera…… láttam. Igazi modern darab.
Az előadás érdekes ___ ___ ___ ___, de nekem nem ___ ___ ___ ___ (tetszik).
Csütörtök...... azután egész nap egy könyvtár...... ül...... egy új cikkhez kerestem
anyag...... . Este nyolc...... mentem haza, és olyan fáradt voltam, hogy azonnal
......feküdtem. Péntek...... a kiadóban dolgoztam. Délután végre sikerül...... felhívni
Kis Ibolya...... . Tudod, ő az a fiatal ___ ___ ___ ___, aki „A pénz nem boldogít, de...”
című filmben játszott. Emlékszem, ___ ___ ___ ___ ez a film neked is nagyon tetszett.
Kis Ibolya most Pécs...... játszik. Szombat reggel indultam, és csak késő este érkeztem
___ ___ ___ ___ Budapestre. Ma vasárnap ___ ___ ___ ___, és végre ráér...... egy kicsit,
és megírhat...... ezt a levelet. És ti ___ ___ ___ ___ vagytok? Remélem, minden
rend...... van otthon. Szorgalmas...... tanulnak a gyerekek? Nagyon sok...... gondolok
___ ___ ___ ___ (ti). Szerencsére már csak két hetem van Magyarország......, és azután
indulhatok haza. Már nagyon vár...... ezt a pillanatot.
Addig is minden barátunkat üdvözöl......, és titeket sokszor csókol......
Paul
Budapest, 1999. jan. 28.

9. Mi szerepel egy borítékon? Hogy kell megcímezni a borítékot?

PÉLDÁK:

Szabó János
Budapest
Veréb utca 6
1162

Kis Péter
Székesfehérvár
Budapesti út 13 II/2
1243

Vidéki Éva
Debrecen
Petőfi tér 3B F/1
4025

10. Írj egy-egy rövid üzenetet (sms-t, e-mailt, levelet) a következő szempontok alapján!
a) küld el a legjobb barátodnak / barátnődnek a születésnapi jókívánságokat
(kb. 15 szó)
b) találtál egy táskát a parkban a padon. A táskában különböző dolgok voltak, köztük
az útlevél is, ebből tudtad meg, hogy kié a táska. Írjál a táska tulajdonosának! (Hol és
mikor találtad meg? Mi volt a táskában? Hol és mikor kaphatja vissza a táskáját?)
(kb. 30-40 szó)
c) más városban tanulsz. Írd meg a szüleidnek, hogy hogy érzed magad, hogy tetszik
a város, az egyetem. Írd meg azt is, hogy hol voltál, és mit csináltál a múlt hétvégén.
(kb. 100-120 szó)

