
”How to Be a Teacher Trainer” 
a game by Hania Kryszewska 

 

A Pilgrims képzőintézmény nemcsak a képzések, de a közös délutánok és esték műhelymunkáit 
is minőségi tartalommal tölti meg és eközben kapcsolatokat és közösséget is formál. 

A ”How to Be a Teacher Trainer” képzés egyik trénere, Hania Kryszewska is tartott esti 
műhelymunkát az ABC tanítással, gyakoroltatással kapcsolatban. Kisiskolás korban sajátítják 
el diákjaink az ABC betűit, a betűzés technikáját. De a felsőbb osztályokkal, idősebb diákokkal 
is nyílik bőven lehetőség ennek gyakoroltatására, amit nem igazán szoktunk alkalmazni. 
Ezekből az ötletekből szeretnék néhányat megosztani másokkal.  

 TÉMAKÖRÖK az ABC körül 
A játék / tevékenység célja: Az ABC, a betűzés alsó tagozaton kiemelt jelentőséggel bír, 
hiszen a szótározásnak, a szótárfüzet használatának a feltétele a betűzés magabiztos 
használata. Az elsajátítás folyamata is már egy sajátos módszeren alapul. De a későbbiekben 
is folyamatosan gyakoroljuk, hiszen ez a nyelvtudás egyik alapkészsége.  
Számos ötlet párosul a kisiskolás korhoz, de vajon sikerül elég játékos, kreatív módon 
gyakorolni a felsős korosztálynál? Talán az egyik legismertebb játék az „Ország, város”,  
amit még gyerekkorunkból ismerünk, és minden nyelven játszani lehet. 

- Szókincsfejlesztés, logikus gondolkodás és kombinatorika fejlesztése 
- Az ABC betűinek sorrendisége 
- Tanulási technikák, önálló fejlesztési technikák gyakorlása 
- Rész és egész kifejezése, a fejlesztés megtapasztalása, produktum létrehozása 
- Lehetőségek felfedezése komolyabb tartalmak létrehozásához 
- Egy történet, párbeszéd kreatív megalkotása 

Osztályfőnöki órákon és etika órákon is hasznos tevékenység lehet. 
Szabadidős tevékenységnek is kiváló. 
Drámajáték órára is lehetőséget nyújt.  
Életkor / osztály: 
Bármelyik korosztállyal használható. :o) 

Nyelvi szint: 
Anyanyelven, vagy nyelvórán A2-től 
magasabb szinten  

Létszám: nem releváns 
 

Eszközigény: papír, vagy füzet, írószer 

Időtartam: 10-15 perc Munkaforma: csoport, pár, vagy egyéni  
A játék / tevékenység leírása: 
A tevékenység csoportban, párban, de akár egyénileg is megoldható 
Egyszerűbb verzió: szavak gyűjtése adott témakörön belül 

- A diákok a füzetükben, vagy egy papírlapon dolgoznak az előre meghatározott 
munkaformában (csoport/pár/önálló).  

- A tanár megkéri a diákokat, hogy írják le az ABC betűit egymás alá. Az időkorlátot 
nem percben adja meg, hanem addig írhatják, amíg az első diák/pár/csoport nem 
végez mind a 26 betű helyes sorrendjének a leírásával. (A tanár ellenőrzi annak 
helyességét.)   

- A tanár meghatároz egy témakört, majd megkéri a diákokat, hogy minden betűvel 
írjanak egy szót az adott témakörön belül. Pl: a témakör az utazás, ennek megfelelően 
A = aeroplane, B = boat, C = cart, D = double-decker, E = escalator, F = … 

- A tanulók addig dolgozhatnak, amíg az első diák, páros, vagy csoport nem gyűjtött 
mindegyik betűhöz legalább egy szót, vagy ad időkorlátot, vagy megvárja, amíg 



mindenki ír legalább egy szót minden betűhöz. (Tehát írhatnak több szót is az adott 
témakörrel kapcsolatban egy-egy betűhöz.)  

- Ellenőrzésnél kihúzhatják, hogy ki írta ugyanazt a szót. Akinek a legtöbb szava marad 
a témakörön belül, amit a többiek nem írtak, az a győztes. 
 

Nehezített változat: szókapcsolatok gyűjtése adott témakörön belül (chunks and phrases) 
Pl: utazás / Travelling 
A = Arrivals Hall 
B = Booking places 
C = Catch a train 
D = Day trip ticket 
E = Estimated time of arrival 
F = … 
Cél, minden betűhöz találni egy-egy szókapcsolatot. Sokszor előfordul, hogy újabbat találnak 
ki a diákok. :o) Lehet, hogy nem létezik, utána kell nézni, de logikailag akár a gyakorlatban 
alkalmazható is lehetne. 
 
Magasabb szint: kreatív párbeszéd írása, majd eljátszása (creative writing with a role play, 
spoken drama) 
Ann, are you coming to the party this Saturday? 
Bob, I’m terribly sorry but I have to leave tomorrow. 
Come on, let’s stay for one more week. 
Donald is waiting for me in Rome. 
Extremely sad to hear that. 
F…  

  
Variációk: 

- Az ABC betűit is különböző játékok segítségével le lehet írni. 
- Kisdiákokkal lehet csak szavakat gyűjteni minden betűvel.  
- Nagyon jó az országok és nemzetiségek gyakorlására az ABC betűit segítségül hívni. 
- Tanárok körében érdemes a jutalmazás kifejezéseire egy gyűjteményt készíteni. (Pl: 

Ha egy diák minden betűvel kapott már egy elismerést, kaphat egy ötöst, vagy egy 
szaktanári dicséretet.) 

- Nemzetközi szavak gyűjteményét is érdemes lehet összeállítani.  
 

A továbbképzésen különböző csoportokkal és párral próbáltuk ki a feladatokat. Menet közben 
nagyon sokat nevettünk, és sokat megtudtunk egymásról. Vicces helyzetek alakultak ki és 
nagyon jól szórakoztunk az előadások alatt. A tanárokra jellemző, hogy mindent meg 
szeretnének oldani. Ezt is sikerült, bár néha nyakatekert volt egy-egy mondat, gondolat, de 
megoldottuk. :o) 

Ha a diákok is eléggé motiváltak, akkor kreatívan állnak hozzá a feladathoz. Az aktív szókincs, 
a nyelvhasználat keretek közé szorítása sokszor meglepően jó eredmények létrehozására képes. 

Aktív együtt gondolkodást, kreatív megvalósítást és jó szórakozást kívánok a „játék” 
kipróbálásához! 

Kámánné Vajda Ildikó 
angolanár 


