
”How to Be a Teacher Trainer” 
a game by Chaz Pugliese 

 

A Pilgrims szervezésében ”How to Be a Teacher Trainer” képzésen vettem részt 
Canterburyben. Az egyik trénerünk, Chaz Pugliese számos kreatív ötlettel ismertetett meg 
bennünket már az első nap. Egy közkedvelt játékot szeretnék megosztani az érdeklődőkkel.  

Nyelvtanításnál az egyik legismertebb játék a BINGO. Rengeteg változata van, de mindig 
adódik új ötlet, ami elindít egy újabb gondolatmenetet újabb kreatív megvalósítások irányába. 
Talán ezen is érdemes tovább gondolkodni, átalakítani, folytatni és a saját csoportjaink 
arculatára formálni. 

A képzés során ez a játék az elsők között szerepelt, hogy minél jobban megismerjük egymást, 
és egy kicsit oldja a hangulatot. A Chaz által diktált és a játék során használt mondatok is ezt 
tükrözik. 

  BINGO 
Célja: Első alkalmakkor egymás megismerése céljából érdemes használni. Esetleg nyári 
szünet után, vagy hosszabb kihagyás után, új csoporttal, új témakör bevezetésekor, de akár 
összefoglaláskor is, stb. Bátran formálható a témaköre, tartalma, szókincse, nyelvtani 
szerkezete. Játék során észrevétlenül gyakorolják a diákok a kiválasztott szerkezetet.  
A párbeszédek során bátrabban megnyilvánulnak a tanulók, szívesebben árulnak el többet 
magukról. 
De akár hétfőn az első órában, az óra és a hét kezdése szempontjából is egy jó feladat / játék. 

- Osztályfőnöki órákon és etika órákon is hasznos lehet. 
- Figyelemkoncentráció és türelem fejlesztésére is kiváló. 
- Nyelvórán a nyelv aktív és észrevétlen használata is elsődleges szempont.    

Életkor / osztály: 
A tartalomhoz, témakörökhöz, igényeknek 
megfelelően alakítható. Bármelyik 
korosztállyal használható. :o) 

Nyelvi szint: 
A tudásszintnek megfelelően, nyelvtani 
szerkezetek gyakorlásához alakítható 

Létszám: 9-16 fő 
 

Eszközigény: Füzet, vagy egy darab papír, 
íróeszköz (toll, ceruza) 

Időtartam: 5-10 perc Munkaforma: pár és egyéni munka 
A játék leírása: 

- A diákok készítenek egy 3x3 négyzetből, vagy téglalapból álló hálót a füzetükben, 
vagy egy darab papírra. (Kisiskolásoknál érdemes előre elkészíteni, vagy egy kész 
(négyzet)hálót a rendelkezésükre bocsátani.) 

- A tanár diktál 9 állítást, amit tetszőlegesen beírnak egy-egy négyzetbe, vagy 
téglalapba. (Ha már jól ismerik a játékot, önállóan is írhatnak kezdetben csak egyetlen 
egy mondatot, majd a továbbiakban már az összeset maguktól. Ilyenkor érdemes a 
szabályokat előre megbeszélni, hogy csak olyan kérdések / állítások szerepeljenek, 
amikre ők maguk is szívesen válaszolnak.) 

- A tanár meghatározza, hogy olyan csoporttagokat kell találniuk, akikre igazak az 
állítások. (Először érdemes olyan mondatokra figyelni, amelyek igazak, de később 
lehet olyan társakat keresni, akikre nem jellemzőek az állítások.) 

- A diákok felállnak a helyükről és tetszőlegesen kérdezgetik egymást, felolvassák az 
állításukat az általuk választott társuknak. 



- Ha valakire igaz az állatás, akkor beírja a nevét az ennek megfelelő négyzetbe. 
Fontos, hogy az információt nem gyűjthetik be másoktól, ha esetleg hallották a 
mellettük állóktól a választ. Mindenkinek kérdeznie kell, és csak akkor írhatja le a 
társa nevét, ha az ő kérdésére személyesen válaszolt.  

- Fontos, hogy 9 különböző személyt kell találjanak, akikre jellemzőek a különböző 
állítások.  

- ”BINGO!” – Be kell kiabálni, amikor valakinek egymás mellett vízszintesen, 
függőlegesen, vagy átlósan összegyűlik három különböző név a négyzetekben. 
(Összesen nyolcszor kiabálhatja be mindenki, hogy ”BINGO!” Ebben az esetben 
mind a 9 helyen szerepel egy-egy név.) 

- Meghatározott időre végzik a diákok a feladatot, vagy addig, amíg megszületik az 
első „telitalálatos” háló. 

- Leülnek a diákok és mindenki mond egy mondatot, kit melyik állításhoz talált. (A 
nyelvi szerkezetek gyakorlására idegen nyelvnél ez különösen hasznos.) 

- A megosztások által sok minden kiderül egymásról. Az állítások ellenkezője is, 
hiszen nagy valószínűséggel a többiekre nem vonatkoznak az állítások.)  
        

Variációk: 
A csoport nyelvi szintjétől, tempójától, vagy játékos kedvétől függően lehet 4x4 négyzetből, 
vagy téglalapból álló hálót is készíteni. 
 

 

Mi az alábbi állításokat használtuk a tréningen. Sok minden kiderült egymásról rögtön az első 
nap, és persze elkezdtünk sztorikat is mesélni ezzel kapcsolatban. Nagyon jól oldotta a 
hangulatot, megszületett az első közös élmény és máris közelebb éreztük magunkat 
csoporttársainkhoz. Sokkal könnyebb volt a továbbiakban közösen együtt gondolkodni és 
dolgozni. 

 
I don’t like ironing. 

 
 

 
I’m a coffee person. 

 
I’m a party animal. 

 
I’m an early bird. 

 
 

 
I enjoy cooking for more 

than 10 people. 

 
I hardly ever shop 

online. 

 
I prefer typing to 

handwriting. 
 

 
I don’t mind packing. 

 
I don’t like lists. 

 

Jó szórakozást kívánok és további ötleteket a játék átdolgozásához, újabb mondatok 
megfogalmazásához! 

 
Kámánné Vajda Ildikó 

angolanár 


