
  Óravázlat 

ÉGIG 2018.01.15 

 

A pedagógus neve: Szabó Éva 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: német mint idegen nyelv 

Osztály: 11. évfolyam, B2/B2+ nyelvi szint 

Az óra témája: Umweltprobleme, Greenpeace pro und kontra 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

a környezetvédelem témakörében eddig tanultak összefoglalása, alkalmazása; információk átadása és rendszerezése a Greenpeace 

környezetvédő szervezettel kapcsolatban, a szervezet tevékenységéről pro és kontra érvek feldolgozása, a szervezet akcióinak kritikai 

szemlélete, ezáltal a kritikai gondolkodás és a vitakultúra fejlesztése 

nyelvi cél: tematikus szókincs aktív alkalmazása, a nominális és verbális stílus használata, érvelés és vitakészség fejlesztése, szövegkompetencia 

fejlesztése, a tanulók képessé válnak egy környezetvédelmi témájú kérdésben önálló véleményt formálni, a vitában az elhangzott véleményekre 

reagálni, az érvek kritikus vizsgálata mellett a vitában részt venni 

Tantárgyi kapcsolatok: környezeti nevelés 

Felhasznált források: 1.  http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste 

2. http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html  
3. https://www.youtube.com/watch?v=PoKs3AJBRO8 

4. https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs 

 

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html
https://www.youtube.com/watch?v=PoKs3AJBRO8
https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs


Idő-

keret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

6 perc Bemelegítő feladat, az eddig tanultak felelevenítése 

A diákok a táblakép segítségével összefüggéseket 
fogalmaznak meg a környezeti problémák 
témakörében:  

globale Umweltprobleme/persönlicher Bereich 

ok-okozat 
gondolatfüzér 

Ok-okozati összefüggéseket 
fogalmaznak meg, 
továbbfűzik egymás 
gondolatát plénumban 

aktív tábla A csoport nyelvi szintje 
és előzetes ismeretei a 
témában lehetővé 
teszik, hogy a 
gondolataikat spontán 
módon is, egymásra 
reagálva fejtsék ki.  

9 perc 

(-15) 

Az óra közvetlen előzményeként feldolgozott hallott 
szöveg összefoglalása  

A szöveg két Greenpeace aktivista tevékenységét, 
motivációit és az utca embereinek reakcióit 
tematizálja. A tanulók 2-3 fős csoportban, megadott 
szempontok alapján információt gyűjtenek és 
rendszereznek 

Szövegmunka Csoportmunka 

 

a hallott szöveg 
átirata és 
feladatlap:  

1. feladat 

 

A csoportok megosztják 
egymással az 
információkat, a 
feladatlap teljes 
kitöltése azonban házi 
feladat 

15 perc 

(-30) 

A tanulók a Greenpeace tevékenységeit és 
működését feldolgozó feladatlappal dolgoznak. Az 
információkat – megítélésük alapján - sorolják be a 
Pro/Kontra oszlopokba 

Zuordnungsaufgabe 

 

Pármunka, majd a 
választások prezentálása 
plénumban 

 

Feladatlap:  

4. feladat 

(az 1. és a 2. 
forrás alapján) 

 

A feladatlappá 
átdolgozott szövegek 
lehetőséget adnak arra, 
hogy a tanulók a 
nominális és verbális 
stílus használatának 
különbségeit 
megtapasztalják 

10 perc 

(-40) 

A tanulók háttér-információkat olvasnak a 
videókhoz. 

A Greenpeace videók alapján ismét áttekintik a 
táblázatot és a jellemzők segítségével 
összehasonlítják a két konkrét videó részletet. 
Kitérnek a felvetett problémára, a célközönség és a 
módszerek kérdéseire. 

 

 

vizualizáció 

Pármunka, Plénum  Feladatlap: 

2. feladat 

Videó bejátszás a 
3. és 4. források 
alapján, majd 
feladatlap:  

4. feladat 

A két videó kontrasztív 
jellege adhatja a vita 
alapját. Várható, hogy a 
diákok (személyes 
elköteleződésükből vagy 
egyéniségükből 
adódóan) eltérően ítélik 
meg a videók tartalmát.  



4 perc A tanári kérdések arra vonatkoznak, hogy a tanulók 
melyik utat tartják eredményesnek, célra 
vezetőnek? A tanulók röviden állást foglalnak a 
Greenpeace módszereiről. 

A rövid interakció a házi feladatot készíti elő. 

tanári kérdések Plénum feladatlap:  

3. feladat 

Házi feladat: Érvelés a 
Greenpeace valamely 
módszere mellett. 

    Az órán 
felhasznált 
forrásokon kívül 
ajánlott forrás 
még: 
https://www.gree
npeace.de/sites/
www.greenpeace.
de/files/publicati
ons/a01374_es_g
p_chronik_aktion
en_erfolge_und_g
eschichte_04_201
6.pdf 

 

 

 
 

 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/a01374_es_gp_chronik_aktionen_erfolge_und_geschichte_04_2016.pdf


 

Smart táblakép 

 

 

 



 

 



 

 

aus dem Lehrerhandbuch AusBlick 2  



1. Tätig sein bei einer Umweltorganisation - was erfahren wir von Tanja und Simone? 

a) Mitgliedschaft –  

Wie wird man Mitglied? 

Warum?  

Was ist das Wichtigste dabei? 

b) Aktivisten und Aktivitäten – ordne die Wörter zu und beweise deine Entscheidungen mit Textstellen! 

der Aktivist 

 

Beide? die Aktivität 

 

 

 

  

 

informativ, mutig, gut informiert, fleißig, motiviert, gut vorbereitet, interessant, provokativ, engagiert, interessiert, 

motivierend, unterhaltsam 

c) Probleme bei den Aktionen 

 

d) Vorbilder, Motivation und Zukunftspläne 

 

 

2. Aktivitäten von Greenpeace – Videos 

Informationen zum Videobeitrag 1: Aus den Atomkraftwerken werden die nicht mehr brauchbaren Brennelemente 

in ein Zwischenlager gebracht. Für den Transport der radioaktiven Stoffe benutzt man den sogenannten „Castor”, 

den Behälter aus Gusseisen und Stahl (Metalstoffe). Die Brennelemente müssen 20 bis 40 Jahre überirdisch 

zwischengelagert werden, bis sie abgekühlt sind. So ein Zwischenlager befindet sich in Gorleben, das Problem der 

Endlagerung ist noch nicht gelöst. 

Informationen zum Videobeitrag 2: Ludovico Einaudi ist ein italienischer Komponist und Pianist. 

 Video 1 Video 2 

Problem?    

Ziel? / Publikum?   

Methode?   

 

3. Debatte 

Aktivität von Greenpeace, mit oder ohne Provokation?  



4. Pro/Kontra 
 

 
 
 
nach: http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste 
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html 
 

PRO GREENPEACE KONTRA 
 

Trifft zu 
Video 1 

Trifft zu 
Video 2 

 Einsatz für Tiere und Umweltschutz 
(sich einsetzen) 
 

   

 Verstoß gegen das Gesetz (verstoßen) 
Belagerungen oder Blockadeaktionen 
 

   

 Einsatz für jene, die keine Stimme bekommen 
 
 

   

 Aggressives Vorgehen 
 
 

   

 hohe Kosten der Aktionen, dabei auch Kosten des Polizeieinsatzes  
 
 

   

 Arbeitsplätze (so das Überleben von vielen Familien) sind von 
erfolgreichen Aktionen betroffen (z.B. Fischer in Chile, Spanien) 
 

   

 Finanzierung von wissenschaftlichen Studien 
 
 

   

 Verdrehen der Zahlen und Fakten, falsche Präsentation der 
Zusammenhänge 
 

   

 Erfolge, z.B. Atommüll darf nicht mehr in den Weltmeeren entsorgt 
werden 
 

   

 Lenkung der Aufmerksamkeit der Menschen auf die Missstände in 
der Umwelt  
 

   

 ehrenamtliche Aktivisten, persönliches Engagement, Arbeit ohne 
Belohnung 
 

   

 Bei Aktionen wird auch die Umwelt beschädigt (zB. UNESCO-
Weltkulturerbe in Peru) 
 

   

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html


  Óravázlat 

ÉGIG 2018.01.15 

 

A pedagógus neve: Jászné Kajmádi Mónika 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: német mint idegen nyelv 

Osztály: 11. évfolyam, B1+ nyelvi szint 

Az óra témája: Greenpeace pro und kontra 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

a környezetvédelem témakörében eddig tanultak összefoglalása, alkalmazása; információk átadása és rendszerezése a Greenpeace 

környezetvédő szervezettel kapcsolatban, a szervezet tevékenységéről pro és kontra érvek feldolgozása, ezáltal az egyéni ítéletalkotás 

elősegítése, a vitakultúra fejlesztése 

nyelvi cél: szókincsbővítés, nyelvtani tudatosítás (vonzatok), érvelés és vitakészség fejlesztése, szövegkompetencia fejlesztése 

a tanulók képessé válnak egy környezetvédelmi témájú kérdésben pro és kontra érveket felsorakoztatni, érvelő szöveget alkotni 

Tantárgyi kapcsolatok: környezeti nevelés 

Felhasznált források  

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste 

http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html 

 

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html


Időkere

t 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

7 perc Bemelegítő feladat, az előismeretek összegyűjtése  

A diákok először egyéni munkában az eddigiekben 
tárgyalt témák egy-egy hívószavához gyűjtenek 
szókincset: Umweltprobleme und Lösungen (was 
der Einzelne tun kann).  

Majd körben állva, egymást labdadobással 
felszólítva szólánc – az eddig megtárgyalt témák és 
szókincs felelevenítése 

Szólánc Egyéni munkában 
jegyzeteket készítenek, majd 
körben állva labdadobással 
adják egymásnak a szót  

Labda A szavak, előismeretek 
egyéni munkában 
történő összegyűjtése 
egyrészt a csoport 
tanulóinak egyéni 
sajátosságai, másrészt 
nyelvi szintjük miatt 
szükséges. Ez teszi 
lehetővé számukra, 
hogy ebben a 
munkaformában 
sikeresek legyenek. 

4 perc Az óra közvetlen előzményeként feldolgozott hallott 
szöveg összefoglalása  

A szöveg két Greenpeace aktivista tevékenységét, 
motivációit és az utca embereinek reakcióit 
tematizálja. A szöveg összefoglalását, a Greenpeace 
tevékenységének leírását néhány kép segíti.  

 

Tanári kérdések (W-
Fragewörter) 

Szemléltetés 

 

 

Plenáris munka 

Tanári kérdések segítségével 
megfogalmazzák a szöveg 
főbb információit (Wer? 
Wo? Was macht?), majd 
szemléltető képek 
segítségével további 
információt gyűjtenek 

Aktív táblás anyag 
(1. táblakép) 

 

A csoport előbb említett 
sajátosságai miatt a 
hallott szöveg 
összefoglalását mind 
képi szemléltető 
eszközök, mind egy 
rövid feladat segíti 

4 perc Az óra közvetlen előzményeként feldolgozott hallott 
szöveg összefoglalása  

Az emberek reakcióinak csoportosításához, a hallott 
szöveg szókincsének felelevenítéséhez egy aktív 
táblás gyakorlat készült. 

Zuordnungsaufgabe Plenáris munka 

A Greenpeace aktivistáinak 
és az utca emberének 
cselekvéseit, viszonyulásait 
fogalmazzák meg 

 

Aktív táblás anyag 
(2. táblakép) 

 



10 perc A tanulók kettes hármas csoportokban egy-egy 
szituációs gyakorlatot dolgoznak ki, majd játszanak 
el.  

Szituáció: A Greenpeace egyik utcai akcióján 
vagytok, egyikőtök a Greenpeace aktivistája, 
másikótok egy járókelő, akit az aktivista megszólít.  

A járókelők reakcióit egy-egy smiley jelzi, melyet a 
csoportok előre kihúznak 

Szituációs játék páros munkában kidolgozás, 
majd plénumbam előadás 

kis képek smiley 
jelekkel 

A szituációs játék célja 
részben az 
előismeretek, főképp az 
előző órai hallott szöveg 
anyagának 
kommunikációs 
szituációba helyezése, 
valamint az érvelés 
gondolati előkészítése 

10 perc Pro és kontra érvek a Greenpeace tevékenységével 
kapcsolatban 

A feladatlapon a Greenpeace tevékenységével 
kapcsoltban pro és kontra érvek állnak. A feladatlap 
kitöltése részben a szövegértést fejleszti, de az 
érvek tartalmi feldolgozása, valamint az ehhez 
kapcsolódó szókincsbővítés is fontos. 

 

Szövegértési feladat páros munkában a feladatlap 
kitöltése, majd plénumban 
ellenőrzés 

feladatlap a 
http://www.pro-
contra.at/Greenp
eace-Liste 

felhasználásával 

A Greenpeace 
tevékenységével 
kapcsolatos érvek, ezek 
tartalmi elemei és 
szókincse, mintaként 
szolgálhatnak majd saját 
érveik kidolgozása során 

5 perc Szókincsmunka, nyelvtani tudatosítás 

A feladatlap szövegéből kiindulva kulcsszavak, 
ismeretlen szavak jelentésének tisztázása után 
néhány ige szótári alakját és vonzatát tudatosítjuk 

Nyelvtani 
tudatosítás 

plenáris munka Aktív táblás anyag  

(3. táblakép) 

 

 

10 perc Érvelő szöveg írásának előkészítése 

A környezetvédelem témája a Trefort 
mindennapjaihoz is köthető, aktuálisan a 
szemétgyűjtés kérdése, az osztályokban álló 
szelektív szemetesek használata merült fel 
problémaként. Az otthon elkészítendő érvelő 
szöveg témája: Kezdeményezzen-e az iskola 
környezetvédelemmel foglalkozó csapata, a ZölDÖK 
provokatív akciót ill. akciókat ebben a témában? 

Szövegalkotás órai előkészítés, majd a 
szövegek otthoni kidolgozása 

feladatlap a  

http://www.schul
zeux.de/politik/gr
eenpeace-pro-
und-kontra.html 

felhasználásával 

Az internetes forrásból 
származó szöveg vázát 
kapják meg 
segédletként a tanulók. 
Az érvelő fogalmazás 
mondatainak füzérét 
tartalommal töltik meg, 
az eddig elsajátított 
szókincs segítségével a 
vázat szöveggé alakítják. 

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html
http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html


 

 
 
  



 

 
 
 

 
  



Pro und kontra Argumente – Thema Geenpeace 

Was gehört wohin? 

 

PRO  KONTRA 
 

 sie setzen sich für Tier und Umweltschutz ein 
 
 

 

 die Aktionen verstoßen gegen das Gesetz 
 
 

 

 sie sprechen Problemthemen an 
 
 

 

 sie weisen mit teil heftigen Aktionen auf 
Probleme hin 
 

 

 Studenten, die auf der Straße zu einem 
Spenden-Abo überreden möchten 
 

 

 sie verdrehen Zahlen und Fakten, stellen 
Vergleiche ohne Zusammenhänge 
 

 

 teils fragwürdige Aktionen ohne viel Sinn 
 
 

 

 auf die drastischen Probleme muss mit ebenso 
drastischen Mitteln hingewiesen werden 
 

 

 1993 Erfolg: Atommüll darf nicht mehr in den 
Weltmeeren entsorgt werden 
 

 

 Protest gegen Erdölbohrinseln während sie in 
Platikkajaks sitzen 
 

 

 sie setzen sich für jene ein, die keine Stimme 
bekommen 
 

 

 aggressives Vorgehen 
 
 

 

 

 

nach: http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste 

 

http://www.pro-contra.at/Greenpeace-Liste


 

 

 

  



Vorstellung des Problems: 

 

 

Zum Ersten ….  

 

 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass … 

 

 

 

Außerdem sollte man noch erwähnen,dass … 

 

 

 

Andererseits sind vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

Zunächst sollte man sagen, dass… 

 

 

 

Darüber hinaus ist es sehr wichtig 

 

 

 

Am bemerkenswertesten ist, dass … 

 

 

Insgesamt bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ………………. 

Ich bin zu diesem Schluss gekommen, da ich denke, dass …………………………….  

Denn ………… 

 

nach: http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html 

http://www.schulzeux.de/politik/greenpeace-pro-und-kontra.html


  Óravázlat 

ÉGIG 2018.01.15 

 

A pedagógus neve: Jászné Kajmádi Mónika 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: német mint idegen nyelv 

Osztály: 7. évfolyam, A2+/B1 szint 

Az óra témája: Háziállattartás pro és kontra 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

háziállatok témakörben eddig tanultak összefoglalása, alkalmazása; gondolkodás és érvelés fejlesztése 

nyelvi cél: tematikus szókincs aktív alkalmazása szóban és írásban, hallásértés és szövegkompetencia fejlesztése, a tanulók képessé válnak a háziállattartás 

előnyeinek és hátrányainak megfogalmazására és a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával azok érvényre juttatására  

Tantárgyi kapcsolatok: környezeti nevelés 

Felhasznált források: 

 Grips 1. Lektion 2. Haustiere pro und kontra  

 Grips 1. Lektion 2. Hörtext: Und eine Elster?  
 
 
 
 
  



 
 

 

Idő-

keret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

5 perc Bemelegítő gyakorlat 

A tanulók egy-egy hívószó köré gyűjtenek szavakat, 
a szót egymásnak adják tovább, egymást felszólítva. 

Hívószavak: Tier, Hund, Katze 

 

szólánc plénum - A szóláncban a 
megszólalás lehetőségét 
a diákok egy 
drámajátékokból ismert 
gesztussal adják tovább, 
ez az egymásra irányuló 
figyelmet javítja 

5 perc 

 

Az előző órákon tanultak felelevenítése, szóbeli 
összefoglalása.   

Egy tanuló a tábla előtt kihelyezett székre ül, és 
összefüggően beszél az előző órákon tanult témáról 
(Katze). Háta mögött a táblán a témához tanult 
szókincsből áll néhány kifejezés. Két másik tanuló a 
tábla mellett állva beszámolója közben megjelöli az 
általa használt kifejezéseket. Az általa nem használt, 
de a táblán álló kifejezésekre az összefoglalás 
végeztével a többi csoporttagtól kap kérdéseket. 

„forró szék” 
módszer 

egyéni munka + plénum 

 

aktív táblás anyag 
(1. táblakép) 

A módszer kiválóan 
alkalmas szóbeli 
feleleteknél is, mert a 
felelőn kívül a két 
segédet és a csoport 
többi részét is 
foglalkoztatja. Ezen kívül 
segíti az alapszókincsen 
túlmutató szókincs 
beépülését is. 

8 perc 

 

Pro és kontra érvek gyűjtése – a macska, mint 
háziállat 

A tanulók az előző óra tematikus folytatásaként házi 
feladatként pro és kontra érveket gyűjtöttek, ezek 
az érvek kerülnek fel a táblára. Az érvek tartalmi 
megbeszélése mellett szókincsmunkára is 
lehetőséget nyújt a feladat 

házi feladatok 
ellenőrzése 

plénum tábla A házi feladat alapjául 
egy rövid szöveg is 
szolgált. Ennek 
szókincse is 
feldolgozásra kerül. 
Ennek módszere pl. a 
szinonímák keresése 
(stinken = nicht gut 
riechen) vagy a 
szócsaládok alkalmazása 
(pflegen, die Pflege, 
pflegeleicht) 

5 perc Egy dialógus tartalmi feldolgozása 

A tanulók anya és lánya párbeszédét hallgatják meg, 
melyben a tengerimalac tartása mellett és ellen 

Hallott szöveg 
értése 

plénum + pármunka aktív táblás anyag 
(2. táblakép) 

a feladat megoldásaként 
a hallott szöveg váza 
kerül a táblára, így a vita 
tartalmi elemeinek 



szóló érvek váltják egymást. Az érvek sorrendjét kell 
megérteniük, majd a füzetben rögzíteniük. 

tervezésére kapnak a 
diákok egy mintát 

7 perc Egy dialógus tartalmi elemeinek és nyelvi 
eszközeinek feldolgozása 

A következő dialógus meghallgatása során a globális 
értés után (feladatmegadás: milyen állatról szól a 
párbeszéd) a tartalmi elemekre irányul a figyelem 
(az érvelés szerkezete) majd a vitában használatos 
nyelvi eszközöket gyűjtik csokorba. 

A dialógusok szövegét nyomtatásban is megkapják a 
tanulók. 

Hallott szöveg 
értése 

plénum + egyéni munka aktív táblás anyag 
(3. és 4. táblakép) 

 

10 perc A tanulók egy dialóguskezdeményt írnak 
pármunkában, melynek témája, egy osztályállat 
tartása 

szövegalkotás pármunka   



 
  



 
 
 

 



 
 

 
 
  



 

 

Diskussion in der Familie: Ein Meerschweinchen? 

 

- Mutti! 

- Ja. 

- Stell dir vor, Peter hat zum Geburtstag Meerschweinchen bekommen. 

- Fang nicht wieder an. Ich möchte keine Tiere in der Wohnung haben. 

- Die sind aber wirklich süß. 

- Ja, und dann stinkt die ganze Wohnung. Wer besorgt sein Futter, wer putzt den 

Käfig? 

- Ich mache ja alles. Peter zeigt mir, wie das geht. Du hast doch damit gar nichts zu tun. 

- Das hast du auch schon gesagt, als wir das Aquarium eingerichtet haben. Dann 

musste das doch immer Vati putzen. Der Osterhase hat voriges Jahr nur von mir 

Fressen bekommen. 

- Du kommst  immer mit diesen alten Geschichten! Das war voriges Jahr. Dieses Jahr 

wird das anders sein, ich verspreche es. 

- Na gut, aber wir müssen darüber auch noch mit Vati reden. 

 

 

Und eine Elster? 

 

- Mutti, ich möchte eine Elster haben. 

- Eine Elster? 

- Ja, eine Elster. Die sind richtig klug. 

- Das kannst du doch nicht ernst meinen. Elster kann man nicht in der Wohnung 

halten. 

- Doch, doch. Am Anfang müssen sie eingesperrt sein, aber mit der Zeit kann man sie 

freilassen. Sie könnte mich zur Schule begleiten. 

- Aber Elster stehlen. 

- Ja, das stimmt, aber man muss mit ihnen nicht Gassi gehen. 

- Oh nein, dann immer noch lieber einen Goldhamster. 
 

Quelle: Deutsch mit Grips 1 



 

 



  Óravázlat 

ÉGIG 2018.01.15 

 

A pedagógus neve: Havasi Helga 

Műveltségi terület: élő idegen nyelv 

Tantárgy: német mint idegen nyelv 

Osztály: 7. évfolyam, A2/A2+ szint 

Az óra témája: Háziállattartás pro és kontra 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

az állatok, azon belül a háziállatok témakörben eddig tanultak összefoglalása, alkalmazása; gondolkodás és érvelés fejlesztése 

nyelvi cél: tematikus szókincs aktív alkalmazása szóban és írásban, hallásértés és szövegkompetencia fejlesztése, a tanulók képessé válnak a 

háziállattartás előnyeinek és hátrányainak megfogalmazására és a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával azok érvényre juttatására  

Tantárgyi kapcsolatok: környezeti nevelés 

Felhasznált források: 

 Grips 1. Lektion 2. Haustiere pro und kontra  

 Grips 1. Lektion 2. Hörtext: Und eine Elster?  
 
 
 
 
 
 

 



Idő-

keret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

1 perc Bemelegítő kérdések, ráhangolódás az órára tanári kérdés - diák 
válasz szóban 

plénum labda A koncentrációhoz az 
életkori sajátosságaiból 
kifolyólag a csoport 
igényli a 
mindennapokhoz 
kapcsolódó rövid 
kérdéseket 

4 perc 

(’5) 

Az előző órán tanultak felelevenítése és az óra 
témájának bevezetése „tabu” formájában 

 

 

szóbeli magyarázat pármunka 

 

kifejezések 
kártyákon 

 

A tevékenységet rövid 
összefoglaló tanári 
kérdés követi, miszerint 
okozott-e valamelyik 
kifejezés nehézséget, 
amennyiben igen, 
milyen ötletet tudnak a 
társak segítségként adni 

3 perc 

(’8) 

A tanulók „akasztófa” játék segítségével érkeznek el 
az óra központi témájához : E-L-S-T-E-R 

játék plénum  A kitalált szót követően 
a feladatlapon található 
kép segítségével értik 
meg a szó jelentését. 

5 perc 

(’13) 

A tanulók kitöltik az „Elster” tulajdonságait 
megadott szempontok mentén 

írásbeli 
rendszerezés 

egyéni munka, plénum  feladatlap, 
1. feladat 

A tanulók tantárgyon 
kívüli ismeretei is nagy 
jelentőséggel bírnak 
ennél a tevékenységnél 

7 perc 

(’20) 

A tanulók értelmezik a szituációt „Diskussion in der 
Familie über die Elster” és feljegyzik pro-kontra 
érveiket a témához 

írásbeli érvgyűjtés plénum, pármunka, ismét 
plénum 

feladatlap, 
2. feladat 

Az előzetesen 
elsajátított tematikus 
nyelvi eszközök segítik a 
dinamikus érvgyűjtést 



8 perc 

(’28) 

Dialógus kitöltése a megfelelő információkkal 
hallott szöveg alapján 

hallott szövegértés 
(Lückentext) 

egyéni munka, plénum feladatlap, 
3. feladat 

hanganyag 

A Lückentext-ben 
található ismeretlen 
kifejezések jelentését 
érdemes tisztázni a 
hallgatás előtt 

4 perc 

(’32) 

A meggyőzéshez, érveléshez tartozó kifejezéseket 
megjelölik a tanulók a szövegben 

kiemelés, 
szövegmunka 

egyéni munka, plénum feladatlap, 
3. feladat 

Ezek a nyelvi eszközök 
segítségére lesznek a 
tanulóknak a következő 
tevékenységnél 

 8 perc 

(’40) 

A tanulók adott szempontok mentén érvelő 
dialógust írnak 

szövegalkotás pármunka feladatlap, 
4. feladat 

A csoport adottságainak 
figyelembevételével, az 
írásbeli szövegalkotás a 
szóbeli 
kifejezőkészségben való 
magabiztosságot és a 
tanult szókincs 
rögzítését támogatja 

3 perc 

(’43) 

A tanulók előadják az elkészült dialógusokat  szerepek szerinti 
előadás 

plénum   

2 perc 

(’45) 

Házi feladat: Szóbeli szerepjátékra való felkészülés a 
témában 

    

 

 



 

Tierart:        

Aussehen / äußere Eigenschaften:                       

Nahrung / Futter: 

Wohnort / Lebensraum: 

Weiteres: 

Diskussion in der Familie. 

Judith möchte eine Elster haben, aber ihre Mutter ist dagegen.  

Was meinst du, warum möchte Judith das Tier und warum möchte es ihre Mutter nicht? 

Sammle mögliche Argumente und Gegenargumente! 

Tier Argument (Pro) Gegenargument (Kontra) 

 

Elster 

 

- sieht schön aus (schöne Feder) 

- ________________________ 

- ________________________ 

 

 

- ________________________ 

- ________________________ 

- ________________________ 

 

Hör gut zu und ergänze den Dialog! 

- Mutti, ich möchte eine Elster haben. 

- Eine Elster? 

- Ja, eine Elster. Die sind richtig ________________ . 

- Das kannst du doch nicht ernst meinen. Elstern kann man nicht in der Wohnung 

________________ . 

- ________________,  ________________ . Am Anfang müssen sie eingesperrt sein, 

aber mit der Zeit kann man sie ________________ . Sie könnte mich zur  

________________  begleiten. 

- Aber, Elstern ________________ . 

- Ja, das stimmt, aber man muss mit ihnen nicht Gassi gehen. 

- Oh nein, dann immer noch lieber einen ________________  . 



Und ein Meerschweinchen? 

Hans führt einen Dialog mit seiner Mutter. Was alles sagen sie? Schreib den Dialog! 

 

             Hans                                                                                                Mutter 

Meerschweinchen                                                                                        ??? 

               süß                                                                                    keine Tiere in der Wohnung 

klein, keine Unordnung                                                            Aber … (Futter, Käfig ...) 

Ja, das stimmt, aber …                                                                     Oh nein. / Na gut, aber … 

 

 

 

Dialog: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

… 

 

 

 

Wortschatz zur Diskussion 

Kind 

Ich möchte ein/eine … haben, weil … 

Kann ich zum Geburtstag … ? 

Mutti, warum kaufen wir kein/keine … ? 

Mutter/Vater 

Das geht doch nicht! 

Ein/Eine … macht viel Arbeit. 

Man muss … 

Ein Tier ist kein Spielzeug. 

 

Quelle: Grips 1. Lektion 2. 


