
1) Körbevágás 

Angolórára alkalmazva 7-8. osztály számára, B1 szinttől 

Téma: környezettudatos gondolkodás 

Beépíthető nyelvtani gyakorlás: jövő idő (will) használata, First Conditional 

Munkaformák/ készségek: pármunka, csoportmunka, kreatív gondolkodás, böngészés digitális 
eszközön, társalgás célnyelven 

1-2 X 45’ az osztály nyelvi tudásának függvényében  

Eszközigény: számítógép, kivetítő, okos telefon, fénymásolat 

 

Egy téma megbeszéléséhez remek ötlet egy gondolatébresztő kép ’manipulálása’ azáltal, hogy két 
vagy több lépésben tárjuk csak a teljes képet a tanulók elé.  

Minden egyes lépésnél részletesen kielemezzük, mi látható a képen.  

1. Az alábbi példánál a diákok a környezettudatos életmóddal kapcsolatos szavakat gyűjtenek a 
tanár segítségével. Az ötletek a táblára kerülnek. (pl. szelektív hulladékgyűjtés, napenergia 
hasznosítás) 

2. Megtárgyalják párokban, ki mit tesz a szűkebb és tágabb környezetének megóvásáért. (pl. 
elzárja a vízcsapot fogmosás közben, nejlonzacskó újbóli használata) 

3. Mi történik a jövőben, ha nem teszünk már most lépéseket a környezetünk védelméért?  
(pl. Ha nem óvjuk a vizek minőségét, az vízi állatok el fognak pusztulni.  
vagy: A jégtáblák el fognak olvadni.) 

4. Kivetítjük az első képet. Jelen esetben a rajz témája a címben látható.  
Bevezető kérdések:  
’Mit jelent a cím?’ ’Hány év van még hátra 2035-ig?’ ’Mikor ünnepeljük a Föld Napját?’  
A diákok telefonon rákereshetnek, hogy mióta és miért ünnepeljük a Föld Napját.  
A rajzra vonatkozó kérdések:  
’Mi látható a képen?’ ’Milyen a hangulata a képnek?’ ’Megnyugtató?’ ’Mit / Kit fényképeznek 
a fotósok?’ 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kivetítjük az új képet, ahol már több látható. Folytatjuk a találgatást. 
Kérdések: ’Mi változott?’ ’Milyen a hangulata itt a képnek?’ ’Miért vágtak ki fákat?’ ’ Minden 
rendben van azzal, amit látunk?’ 
 

 

 

6. Eláruljuk, hogy most van soron a teljes egész kép bemutatása.  
Kérdések:  
’Vajon mi fog változni?’ ’Mi lesz a teljes képen?’  
 
A diákok kis csoportokban ötletelnek, majd a csoport közös elképzelését a többiek elé tárják. 
Ha van rá idő, a csoportok kapnak egy-egy példányt a képből, és ceruzával, színessel 
kiegészítik a rajzot.  
 

7. Megmutatjuk a teljes képet, és összevetjük az előbbiekben felsorolt ötletekkel.  

 

 

 

8. További beszélgetést lehet kezdeményezni a diákok érettségének megfelelően, pl. ’Nagyon 
túlzónak találjátok a képet?’  


