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Az Útmutatóban használt jelek: 
 
 
 

 
 

üzenetek 

 

 
térképek 

 
 

linkek 

 

 
videó 

 
 

email Kristintől 

 

 
email Super Agent 123-tól 

 

 

posztok Kristintől 

 

 
posztok Super Agent 123-tól 

 
feladatok 

 

 
 

tweet 

 
skype 

 

 
Csoportmunka 
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Útmutató 2.1 Lisszabon 
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1) Miután a játékosok megállapították, hogy a Belem Torony Lisszabonban van, a 
következő lépés, hogy elmenjenek Lisszabonba, hogy kezdetét vegye a második 
fejezet. A játékosok megérkeztek a repülőtérre, ahol kapnak egy üzenetet Super Agent 
123-tól a kém telefonjukra. Hétfő van, délelőtt 10.45. A videó a térképen, a lisszaboni 
repülőtér helyén van elmentve.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el mint Super Agent 123 a Lisszabon bemutatkozó videót ezzel az üzenettel: 
Welcome to Lisbon Airport. Here is a message for you. Head to the map and check it out!  
(“Köszöntelek Lisszabonban, a repülőtéren! Van itt egy üzenetet számodra! Menj a térképre és 
nézd meg!”) 
 
Link: http://g.co/maps/acvqr 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

2) A videóból arról értesülnek a játékosok, hogy ki kell találniuk, hogyan jutnak el 
tömegközlekedéssel a Belem Toronyhoz. Két tömegközlekedési lehetőséget kell 
megtekinteniük a térképen, és dönteniük kell, hogy melyik a jobb választás. A két 
lehetőség: busz és vonat állomás a repülőtéren. Linkek vezetnek a megállókhoz, 
melyeken keresztül megtalálható a busz és a vonat menetrendje. Mindkettőnek 
számos célállomása van (ezek a 2.1-ben található célállomások, beleértve a Belem 
Tornyot is). 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Twitteld ezt az üzenetet a játékosaidnak:  
What time is the bus, what time is the train? Send me a tweet!  
(“Mikor indul a busz, mikor indul a vonat? Twitteld el nekem!”)  
 
Azt a választ kell twittelniük, hogy a vonat a leggyorsabb. A vonat 11.15-kor indul, a busz pedig 
11.30-kor.  
Ha nem ezt küldik, akkor válaszold ezt:  
I think you have a mistake. Look at again!  
(“Azt hiszem, hibát követtél el. Nézd meg ismét!”)      
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

3) Ha mindenki twittelte a megfelelő időpontokat és a választást, akkor itt az ideje, hogy a 
játékosok kapjanak egy szókincs videót arról, hogyan mondjuk meg, hogy mennyi az 
idő. A játékosoknak meg kell nézniük az új szavakat tartalmazó kisfilmet.  

 

 
 
 
 

http://g.co/maps/acvqr
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A feladatod: Kristinként küldd el a Vocabulary (Szókincs) videót ezzel az üzenettel:  

It is really important to get the train on time. Let’s learn some words to help us with the timetable! 
(“Nagyon fontos, hogy elérjük a vonatot! Tanulj szavakat, melyek segítenek nekünk abban, hogy 
megértsük a menetrendet!”) 
http://youtu.be/DF_mVtMjuJ0 
 
______________________________________________________________________________ 
 

4) Miután megnézték a kisfilmet az idő kifejezéséről, a játékosok kapnak egy szókincs 
gyakorló feladatlapot, amit ki kell egészíteniük. Ezt az angoltanár küldi, a tanulók 
kiegészítik és visszaküldik.  

 

 
 
A feladatod: Mint Kristin emailezd el a feladatlapot “Length of Time” (Időtartam), (Worksheet 2.1), 
minden egyes játékosnak ezzel az üzenettel:  
Can you tell me these times? 
(“Tudod mondani ezeket az időpontokat?”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.1 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.1). Ha rossz 
válaszokat küldenek vissza, akkor küldd el ezt a választ:  
Hm, I think one or two of those might be wrong. Watch the video again and check your answers! 
(“Hm, szerintem egy vagy kettő ezek közül rossz lehet. Nézd meg megint a videót és ellenőrizd a 
válaszaidat!”) 
 
Ha jó választ küldenek, válaszolj a következő üzenettel:  

Great job! Now I know why you are never late!  
(“Remek munka! Most már tudom, hogy miért nem késel soha!”) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

5) A játékosoknak most a Belem Toronyhoz kell menniük, ahol Super Agent 123-tól 
kapnak eligazítást.  

 

 
 
A feladatod: Super Agent 123 nevében küld el ezt az üzenetet a csoport Facebook falára:  
Okay, I think that you are ready!  What is faster? Bus or train? Which one will you take? Post it on 
our group wall.  
(“Ok. Úgy gondolom, hogy készen álltok! Melyik a gyorsabb? Busz vagy a vonat? Melyikkel mégy? 
Küldd el a csoport oldalunkra!”) 
 
Azt kell válaszolniuk, hogy vonattal mennek, mert az a gyorsabb.  
 
Ha válaszoltak, küldd el a térképre mutató linket ezzel a válasszal:  
My thoughts exactly. Let’s head to the Tower!  
(“Én is ezt gondoltam! Irány a Torony!”) 
 
Link: http://g.co/maps/acvqr 

http://youtu.be/DF_mVtMjuJ0
http://g.co/maps/acvqr
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6) Ha a játékosok megérkeztek a Belem Toronyhoz, ki kell találniuk, hogy Mr. Spok 
melyik telefonról telefonált. Három telefon van a térképen. A választ ki kell nyomozniuk. 
A térképen telefon ikonok vannak, melyek képekhez vannak linkelve. Kettő ezek közül 
üres és egy, a második telefon, egy számlát tartalmaz a Lisszabon Vár Kávéházból, 
valamint Sam Barber telefonszáma van még rajta és az alján a következő monogram: 
SB.  

 

 
 
A feladatod: (Super Agent 123) Tedd ki ezt az üzenetet a csoport oldalára:  
Okay, you made it to Belem Tower.  Search all of the phones here and find the one Mr. Spok used 
to call his cousin Sam Barber. Tweet me when you know!  
(“Rendben! A Belem Toronynál vagy. Vizsgáld meg a telefonokat és találd meg azt, amelyiket Mr. 
Spok használt, amikor az unokatestvérét Sam Barbert felhívta! Twitteld el nekem, ha tudod a 
választ!”)  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

7) Az egyetlen telefon, amiben található valami, az a harmadik telefon. Miután 
mindannyian twittelték a válaszaikat, használniuk kell a nyomokat, hogy eldöntsék, 
merre induljanak a játékosok tovább. A válasz a számlán van: Lisszabon Vár Kávéház. 

 

 
 
A feladatod: Mint Super Agent 123 küldd el ezt az üzenetet a csoport falára:  
Great job agents! I think we found some useful information here. What do you think- where should 
we head next? Did you find any clues in the phone booth? Post your ideas on the wall.   
(“Nagyon jó munkát végeztetek ügynökök! Úgy gondolom, hogy találtunk néhány használható 
információt! Mit gondoltok, hová kéne mennünk? Találtatok nyomokat a telefonfülkében? Küldjétek 
el az ötleteiteket a Facebook falra!”) 
 
Ha nem válaszolnak, küldd el ezt a nyomot nekik:  
Where was Mr. Spoks receipt from? Is that a stop on the bus or train?  
(“Honnan való Mr. Spok számlája? Ez egy busz vagy egy vonat állomás?”) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

8) Most a játékosoknak gyakorolniuk kell egy kicsit az idő kifejezését. Mindannyiuknak azt 
kellett válaszolniuk, hogy a következő cél: a lisszaboni vár. Mielőtt odamennének, ki 
kell tölteniük néhány feladatot.  

 

 
 
 
 



 
IVETAGR project 
The Chili Phantom Game 

Teachers Guideline Chapter Two 

 

   
 

 
 

 
A feladatod: Mint Super Agent 123 küldd el ezt az üzenetet a Facebookon:  
It is crucial we get there fast and on time. Go to Youtube and search for this video: Tell the Time in 
English. 
(“Ez döntő fontosságú, hogy gyorsan és időben érjünk oda. Menjetek a Youtube-ra és keressétek 
meg ezt a videót: Tell the time in English /Mondd az időt angolul!/)  
 
Link: www.youtube.com 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

9) A játékosok találnak egy másik videót Kristinnel a lisszaboni busz és vonat 
menetrendről. A tanulóknak ezt is meg kell nézniük, és ki kell egészíteniük a 
feladatlapot.  

 

 
 
A feladatod (Kristin): Küldd el a Facebookon a „Kérdés az időről” (Asking about Time) videót ezzel 
az üzenettel:  
Clive and I have some helpful information about the Transport Authority in Lisbon. Check it out! 
(„Clive-nak és nekem van pár információnk a lisszaboni közlekedési hatóságról. Nézd meg!”)  
http://youtu.be/gmuUyOPjivs 
 
Küldd el Kristinként emailben a játékosoknak az „Órák, amik megmutatják az időt” (Clocks for 
telling Time (Worksheet 2.2)) feladatlapot ennek az üzenetnek a kíséretében:  
Test your time telling knowledge with this worksheet!  
(„Teszteld ezzel a feladatlappal, hogy mennyire tudod megmondani az időt!”)  
 
A tanulók megoldásait a 2.2 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.2). Ha 
hibásan küldik vissza a munkalapot, akkor válaszold ezt:  
I think there might be something wrong.  Try again!  
(„Úgy gondolom, hogy itt valami baj lehet. Próbáld meg ismét!”)  
 
Ha a jó válaszokat küldik el Neked, akkor válaszolj így:  
Looks great agent!  
(„Ügynök! Ez nagyszerű!”) 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/
http://youtu.be/gmuUyOPjivs
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***Szabadon választható feladatok***  
A beszédet és a beszédértést gyakorló feladatok. Ha a tanítványaid nem 
rendelkeznek filmes eszközökkel, akkor ez a részt kihagyható és folytasd a 
következő lépéssel.  

  
 1) Választható feladat:   
Miután a játékosok befejezték a feladatlapokat, ez egy jó lehetőség, hogy gyakorolják 
az idő kifejezését. Super Agent 123-tól kapnak egy üzenetet, ami erre ösztönzi őket. 
 

 
 
A feladatod: hogy küldd el, mint Super Agent 123 ezt az üzenetet:  
Hello agents. It is now ten past twelve and we need to go from Belem Tower to 
Lisbon Castle - how should we get there? Send me a video saying the type of 
transport we should use and the time it will arrive at Lisbon Castle.  
(„Üdv Ügynökök! Most 10 perccel múlt 12. El kell mennünk a Belem Toronytól a 
lisszaboni várig. Hogyan tudunk oda eljutni? Küldj egy videó üzenetet nekem, 
amiben elmondod, hogy melyik tömegközlekedési eszközzel lehet eljutni a várhoz, 
és hogy mikor érkezünk oda.”)  
 
(A válasz: vonattal kell menni és 12.40- twelve forty or twenty to one- kor vagyunk a 
várnál, tehát tizenkettő negyven vagy 20 perccel 13 óra előtt) 
 

     ________________________________________________________________ 
 
 

 2) Választható feladat:  
Miután minden tanuló elküldte a kisfilmjét a Facebookon, vigyünk egy kis versenyt a 
játékba. Gondoskodjunk arról, hogy megnézzék egymás videóit, úgy, hogy 
értékelniük kell őket. Azt kell kérned a játékosoktól, hogy like-olják a kedvencüket. Rá 
kell klikkelniük a „like”-ra annál a videónál, melyet a legjobbnak találnak. 
 

 
 
A Feladatod (Kristin): Küldd el a következő üzenetet:  

 Great videos! Which one in the best? “Like” the video you think is the best. 
 („Nagyon jó videók! Melyik a legjobb? Like-old azt a videót, amelyik szerinted a 
legjobb!”) 
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10) Miután a játékosok kiegészítették a feladatlapot, készen állnak arra, hogy célba 
vegyék a következő állomást a lisszaboni várat. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el ezt az üzenetet a linkkel a csoport falára:  

Okay agents, let’s head to the Cafe at Lisbon Castle. 
(„Rendben Ügynökök! Akkor most irány a lisszaboni várban a kávézó!”) 
        
Link: http://g.co/maps/acvqr 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

11) Ha a játékosok a térképen vannak, meg kell találniuk a “Cafe at Lisbon Caste-t” 
(Lisszabon Vár Kávéház). Amikor odamennek és ráklikkelnek, találnak majd egy 
linket, mely a kávéház menüjére mutat és egy üzenetet:  
Let’s take a break! Look at the menu and decide what you would like to eat. Here is a 
video to help you with the prices.  
(“Tartsunk egy kis szünet! Nézd meg az étlapot és döntsd el, hogy mit szeretnél enni! 
Itt van egy kisfilm, amely segít majd az áraknál.”) 
 

 
 
A feladatod (Kristin): Küldd el a “Prices” (Árak) videót a csoport falára.  
http://youtu.be/uYTIoVAur48 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

12) Egy feladatlap is tartozik a Prices (Árak) videóhoz. Ezt a játékosoknak ki kell tölteniük, 
mielőtt a következő feladathoz hozzákezdenének. A játékosoknak párban kell 
dolgozniuk, kérdéseket kell egymásnak feltenniük, hogy kitöltsék a hiányosan hagyott 
helyeket. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el emailben a csoport egyik felének az “A” menüt 
(Worksheet 2.3A), a csoport másik felének pedig a “B” menüt (Worksheet 2.3B), ennek az 
üzenetnek a kísértében:  
Work with a partner to fill in the missing prices on your menu. When you have completed the gaps,  
send the answers back to me.  
(”Dolgozzatok párban, hogy megtudjátok az étlapból hiányzó árakat. Ha kitöltötted a hiányzó 
helyeket, küldd vissza nekem a válaszokat!”) 
 
 
A tanulók megoldásait a 2.3 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.3). Ha rossz 
válaszokat küldenek, válaszolj így:  

http://g.co/maps/acvqr
http://youtu.be/uYTIoVAur48
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I think you should ask your partner again just to be sure!  
(“Szerintem még egyszer meg kéne kérdezned a partnered, hogy biztos legyél a dolgodban!”) 
 
Ha jó választ küldenek vissza a tanulók, válaszold ezt: Great job, agent. Now let’s eat! 
“Remek munka, Ügynök! Akkor most együnk valamit!” 
______________________________________________________________________________ 
 
 

13) Miután mindannyian visszaküldték a kiegészített étlapokat a helyes árakkal, itt az 
ideje, hogy a játékosok új fejleményeket halljanak, melyek az alatt váltak ismerté, 
mialatt az ügynökök ebédeltek.  

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el ezt az üzenetet a Facebook falra:  
While you were in the cafe, one of the agents overheard a waitress.  One of their regular 
customers always smokes a pipe and she sometimes sees him at Barrio Alto, too. Hmmm… it is 
now 2:00 o’clock. When is the next bus or train to Barrio Alto? Send me a tweet with the time - 
written both ways! 
(“Mialatt a kávéházban voltál, az egyik ügynök véletlenül meghallotta, hogy mint mond egy 
pincérnő. Az egyik állandó vendégük mindig pipázik, és a pincérnő néha látja őt a Barrio Alto-n is. 
Hmmm… Most két óra van. Mikor indul a következő busz vagy vonat a Barrio Alto-ra? Twitteld el 
nekem az időpontot, mind a két módon!”)       
 
A jó válasz: a busz 2:05-kor, tehát kettő óra nulla öt vagy, 5 perccel kettő után (2:05, two oh five or 
five past two). Ha nem helyes a válasz, amit küldenek, válaszolj ezzel az üzenettel (Super Agent 
123) a Facebookon:  
I think you should check the schedules again to be sure!  
(“Szerintem ellenőrizd még egyszer a menetrendet, hogy megbizonyosodj a dolgodban!”)  
    
_____________________________________________________________________________ 
 
 

14) Miután mindenki twittelte a helyes időpontokat, és hogy mivel célszerű utazni (busz, 
2:05), meg kell venniük a buszjegyeket. Ezt egy feladatlap segítségével teszik meg. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el emailben a “Buying Tickets” (Worksheet 2.4) 
(Jegyvásárlás) feladatlapot a játékosoknak ezzel az üzenettel:  
Right, I think the bus looks good too. But we don’t have any tickets for the bus. Let’s go and buy 
some.  
(“Rendben, szerintem is busszal kell menni. De nincs buszjegyünk. Menjünk és vegyünk!”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.4 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.4). Ha nem 
helyes válaszokat küldenek, válaszolj ezzel az üzenettel:  
Hmmm, I’m not sure. Try this again!  
(„Hmmm, ebben nem vagyok biztos. Próbáld meg még egyszer!”)  
Ha a feladatlapot helyesen kitöltve küldik vissza, válaszolj így: We have tickets! Let’s go! („A 
jegyek megvannak! Indulás!”)  
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______________________________________________________________________________ 
 
 

15) Miután minden tanuló kitöltötte a feladatlapot, itt az ideje, hogy Barrio Alto-ra 
menjenek. Vissza kell menniük a Google térképre, a Barrio Alto-ra. Ha ott vannak és 
kinyitják a linket, találnak egy postát a következő üzenettel:  

 
Hello Agents, we made it to our last stop in Lisbon. The boss here says,  ‘John Barber (aka Mr. 
Spok) sends lots of letters and packages to an address in Madrid: Calle de Sevilla, 428014 Madrid, 
Spain.  
(„Üdv Ügynökök! Elértük az utolsó állomást Lisszabonban. Az itteni vezető azt mond ja, hogy John 
Barber (alias Mr. Spok) nagyon sok levelet és csomagot küld egy madridi címre: Calle de Sevilla, 
4. 28014 Madrid, Spanyolország.”) 
 
Ez az utolsó helyszínünk Lisszabonban. Miután a játékosok megnézték a postát és megtalálták a 
madridi címet, készen állnak arra, hogy elutazzanak a következő városba. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el még egyszer a Lisszabonra mutató linket a Google 
térképen a csoport falára ezzel az üzenettel: We just arrived at Barrio Alto. Let’s see what we can 
find out! 
„Most hogy megérkeztünk a Barrio Alto-ra, lássuk, hogy mit derítünk ki!”  
 
Link: http://g.co/maps/acvqr 
    
Ez az utolsó állomás Lisszabonban. Miután a játékosok voltak a postán és megtalálták a madridi 
címet, készen állnak arra, hogy a következő városba utazzanak – Madridba!   

http://g.co/maps/acvqr
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Útmutató 2.2 Madrid 
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1) A játékosok kaptak egy madridi címet ez előző lecke végén. Most oda kell, menniük, 
hogy a következő bevetést elkezdjék. A tanulóknak először meg kell nézniük az 123 
Super Agent 123 bevezető videóját.  

 

 
 

A feladatod: Super Agent 123 nevében küldd el az Introduction Madrid videót a következő Google 
térképre mutató linkkel és ezzel az üzenettel együtt:  
I have an important message for you before we head to the house. Watch this video and then go to 
the house on the Madrid map.  
(„Van egy fontos üzenetem nektek, mielőtt elmegyünk a házhoz. Nézzétek meg ezt a videót, és 
csak utána menjetek a házhoz a Madrid térképen.”) 
 
Links:  http://youtu.be/-vorqbb42gM        
 http://g.co/maps/hzwn9 
 

 

 
 

2) Ha a játékosok a térképre mennek, találnak ott egy házat. Ha kinyitják a linket, egy 
szöveget olvashatnak:  

 
Great, you found the house. We need to learn some vocabulary about the house before we can 
move on. Send me a tweet and we can get started. 
(„Nagyon jó! Megtaláltad a házat. Tanulnunk kell pár szót a házról, mielőtt továbbmegyünk. Twittelj 
nekem és kezdhetjük is!”)  
 
Miután a háznál voltak a játékosok, meg kell nézniük egy videót azokról a dolgokról, melyek ott 
találhatók. A tanulók kapnak egy képet egy szobáról és egy feladatlapot, amelyből azt tanulhatják 
meg, hogy hogyan kell beszélni a szobájukban lévő dolgokról.  
 

 
 
A feladatod: Miután minden játékos twittelt neked és megüzenték, hogy elértek a házhoz, küldd el 
Kristin nevében a „Things in the House” (Dolgok a házban) videót a Facebook csapat falára ezzel 
az üzenettel:  
I have some words that will help you investigate this house. Check it out!  
(„Van néhány szavam számátokra, melyek segítenek a házkutatásban. Nézzétek meg!”)  
http://youtu.be/RFCdyZy4mMw 
 

 

 
 
3) Miután a játékosok szavak tanultak a házban lévő dolgokkal kapcsolatban, gyakorolniuk kell a 
megszerzett tudásukat. A játékosok olyan az aktuális szókincsre vonatkozó, egymástól különböző 
feladatlapokat kapnak, melyeken a ház különböző szobái láthatóak.    
 

http://youtu.be/-vorqbb42gM
http://g.co/maps/hzwn9
http://youtu.be/RFCdyZy4mMw
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A feladatod: Super Agent 123 nevében küldj el emailben minden játékosnak egy linket, mely a ház 
egyik szobájához vezet: fürdőszoba, konyha, nappali, hálószoba, étkező, hall és a következő 
üzenetet fűzd hozzá:  
What do you have in your room? Look at the picture and then complete the worksheet. When you 
finish the worksheet, email it back to me!  
(„Mi van a szobádban? Nézd meg a képen, és utána egészítsd ki a feladatlapot. Ha elkészülsz a 
feladatlappal, küldd vissza nekem!”) 
 
A képekhez vezető linkek:  
                                      Bathroom (fürdőszoba): https://www.box.com/s/a9c6f799488d09f78611 
                              Kitchen (konyha): http://www.box.com/s/ab84cvilqgqckfev31vy 
                                      Living Room (nappali): http://www.box.com/s/u4pp50musir41idd8b22 
                           Bedroom (hálószoba): http://www.box.com/s/dy4s0ngzi7f07m241z79 
                                      Dining Room (étkező): http://www.box.com/s/1ntfrkbmi8ihqa3f2g0i 
                                      Hall (hall): http://www.box.com/s/nm622fy267p18xb11ij6 
 
Ha kevesebb mint hat játékosod van, akkor küldj minden egyes játékosnak két képet, hogy minden 
kép ki legyen osztva. Ha több mint hat játékosod van, akkor nem baj, ha duplán küldesz el 
képeket.  
 
Csatold ehhez az emailhez a There is / There are (Worksheet 2.5) (Van/Vannak) feladatlapot.  
 
A tanulók megoldásait a 2.5 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.5).  
Ha a mondatok hibásan érkeznek vissza, válaszold ezt:  
I am not sure all those things are in your room. Check your sentences again!  
(„Nem vagyok biztos abban, hogy mindezek a dolgok megtalálhatók a szobádban. Ellenőrizd a 
mondataidat még egyszer!”) 
 
Ha a kitöltött feladatlap helyes, akkor válaszolj így:  
Wow, you sure were busy in this house. Thanks for all the great work!  
(„Te aztán nagyon szorgalmas voltál ebben a házban! Köszönöm a remek munkát!”) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

4) Miután minden játékos kiegészítette a feladatlapon található mondatokat a 
szobáikról, eljött az ideje, hogy megosszák az eredményeiket a többi játékossal. El kell 
küldeniük a mondataikat a feladatlapról a csoport Facebook falára.  

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el ezt az üzenetet a csoport falára:  
Post the sentences you wrote about your picture on Faceboo.  Guess which room each agent has!  
(„Küldd el a mondatokat, amiket írtál a képedről a Facebookra és találd ki, hogy melyik szoba, 
melyik ügynökhöz tartozott!”)   
 
______________________________________________________________________________ 
 

https://www.box.com/s/a9c6f799488d09f78611
http://www.box.com/s/ab84cvilqgqckfev31vy
http://www.box.com/s/u4pp50musir41idd8b22
http://www.box.com/s/dy4s0ngzi7f07m241z79
http://www.box.com/s/1ntfrkbmi8ihqa3f2g0i
http://www.box.com/s/nm622fy267p18xb11ij6
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5) Ha minden játékos elkészült a feladatokkal, és kitalálta, hogy melyik szoba kihez 
tartozik, akkor itt az ideje, hogy kapjanak egy második variációt a szobákról készült 
képekből: az extra variációt. Ezeken a képeken találnak majd a játékosok egy pár 
kiválasztott elemet, melyet a képhez adtunk.  A tanulóknak kérdezniük kell egymást, hogy 
az egyes képeken milyen új elemek találhatók.  

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Tedd ki a Facebook csoport falára a Special Things (Különleges 
dolgok) videót ezzel az üzenettel:  
Okay agents, so far we have made really good progress.  But, there are some special things that 
we really need to find: bag, books, keys, letters, email, newspaper, ticket, journal, day planner, 
calendar and a package from John Barber. Look back at the picture. Can you find any in your 
picture?  
(„Rendben Ügynökök, eddig sokat haladtunk, de van itt néhány nagyon speciális dolog, amelyet 
meg kell találnunk: táska, könyvek, kulcsok, levelek, email, újság, jegy, napló, határidő napló, 
naptár, egy csomag John Barbertől. Nézzétek meg a képen! Megtaláljátok valamelyiket?”)  
http://youtu.be/7NMFZw1ENqM 
 
Küldj el emailben, Super Agent 123 nevében, egy a házban lévő szobák egyikéről egy extra 
verziót (Extra Version, fürdőszoba, konyha, nappali, hálószoba, étkező, hall) ezzel az üzenettel:  
Do you have any of the extra special things in your room? Take a look at this picture and see what 
you can find. Then send me a Facebook message with the extra special things you found!  
(„Van valami a nagyon különleges dolgok közül a szobádban? Vess egy pillantást erre a képre és 
nézd meg, hogy találsz-e valamit! Utána küldj nekem egy Facebook üzenetet, hogy miket találtál 
meg a nagyon különleges dolgok közül!”) 
 
A képekhez vezető linkek:  
                            Bathroom (fürdőszoba): http://www.box.com/s/n1miklu5u5i461x63lva 
                 Kitchen (konyha): http://www.box.com/s/75kb99a74s0cjjjpmf9a 
                            Living Room (nappali): http://www.box.com/s/d2u5yk174s5m6yt9k8dq 
                 Bedroom (hálószoba): http://www.box.com/s/0oy13lp3gxnz11d3ixsn 
                            Dining Room (étkező): http://www.box.com/s/eeugxmvfodhyoup9rjz3 
                            Hall (hall): http://www.box.com/s/kxl4gq0jc7gftru1f3sh 
 
Ha kevesebb mint hat játékosod van, akkor küldj minden játékosnak két képet, hogy így minden 
kép bekerüljön a játékba. Ha több mint hat játékosod van, akkor nem baj, ha duplán küldöd el a 
képeket.  
 
Ha nem a megfelelő dolgokat küldik el neked, akkor válaszold ezt:  
I can’t find any of those things. Maybe you should look again just to be sure.  
(„Én nem találom semelyiket ezek közül. Talán nézd meg még egyszer a biztonság kedvéért!”) 
 
Ha jó választ küldenek, akkor válaszolj így:  
Great job! I knew you could find them!  
(„Remek munka! Tudtam, hogy megtalálod őket!”) 
 

Bathroom: newspaper, bag – Fürdőszoba: újság, táska  
Kitchen: journal, calendar – Konyha: napló, naptár 
Living Room: keys, email – Nappali: kulcsok, email 

http://youtu.be/7NMFZw1ENqM
http://www.box.com/s/n1miklu5u5i461x63lva
http://www.box.com/s/75kb99a74s0cjjjpmf9a
http://www.box.com/s/d2u5yk174s5m6yt9k8dq
http://www.box.com/s/0oy13lp3gxnz11d3ixsn
http://www.box.com/s/eeugxmvfodhyoup9rjz3
http://www.box.com/s/kxl4gq0jc7gftru1f3sh
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Bedroom: letters, ticket – Hálószoba: levelek, jegy 
Hall: package, books – Hall: csomag, könyvek 
Dining room: day planner, books – Ebédlő: határidő napló, könyvek.  
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

6) Miután mindenki megtalálta a nagyon különleges dolgokat a képén, itt az ideje, a 

helyekkel kapcsolatos elöljárószavakat. Így meg tudják válaszolni a kérdéseket arról, 

hogy a szobában hol találhatók a nagyon különleges tárgyak. Ehhez meg kell nézniük 

egy szókincs videót. 

 
 
A feladatod (Kristin): Küldd el a Prepositions of Place (a helymeghatározással kapcsolatos 
elöljárószavak) videót ezzel az üzenettel:  
Let’s learn some new vocabulary. Repeat after me!  
(„Tanuljunk néhány új szót! Ismételd utánam!”) 
http://youtu.be/bpBE3oo2yxg 
 
______________________________________________________________________________ 
      

    
7) Miután minden játékosnak volt alkalma megnézni a szókincs videót, a tanulóknak 
egymást kell kérdezniük a nagyon különleges tárgyakról. Ezt ezzel a feladatlappal 
tudják megtenni. Ki kell tölteniük a feladatlapot, és vissza kell küldeniük Kristinnek.  

 

 
 
A feladatod (Kristin): Küldd el emailben a „Special Things Questions” (Worksheet 2.6) (Kérdések a 
különleges tárgyakra) feladatlapot a játékosoknak ezzel az üzenettel:  
Figure out these questions and send them back to me!  
(„Alkosd meg ezeket a kérdéseket és küldd vissza nekem.”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.6 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.6). 
Ha nem megfelelő válaszokat küldenek, akkor válaszolj így:  
This looks pretty good but I think you should double check it!  
(„Ez jól néz ki, de ellenőrizd le még egyszer!”) 
 
Ha a játékosok jó választ küldenek, válaszolj így: 
Looks great! 
(„Nagyon jó!”) 
______________________________________________________________________________ 
      
 

8) Miután minden ügynök kiegészítette a kérdéseket, itt az ideje, hogy egymást 
kérdezzék arról, hogy melyik tárgy melyik szobában van és ott hol található.  

 

http://youtu.be/bpBE3oo2yxg
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A feladatod (Super Agent 123): Tedd ki ezt az üzenetet a csoport falára:  
Those questions look really great. Start a Facebook chat with another agent that has a different 
room.  Ask your questions. They will ask you their questions, too!  
(„Nagyon jó kérdéseket írtatok! Kezdj el chatelni a többi ügynökkel, tedd fel a kérdéseidet azoknak, 
akik a tiédtől eltérő szobát kaptak. Ők szintén megkérdezik majd tőled az ő kérdéseiket.” )  
 

 
 

9) Twittelj miután a játékosok befejezték egymás kérdezését. 
 

 
 
A feladatod: Twitteld a következő kérdéseket: 
 

Where are the letters? (Hol vannak a levelek?) 
Where is the journal? (Hol van a napló?) 
Where is the package from John Barber?  
(Hol van a csomag, amit John Barber küldött?) 
Where is the calendar?  (Hol van a naptár?)  
Where is the email? (Hol van az email?) 
 

 

  

  
***Szabadon választható feladatok***  
 
A beszédet és a beszédértést gyakorló feladatok. Ha a tanítványaid nem rendelkeznek 
filmes eszközökkel, akkor ez a részt kihagyható és folytasd a következő lépéssel.  

 
 1) Választható feladat: Ha van Skype hozzáférésed és megvan minden ehhez 
szükséges felszerelésed, akkor jó lenne, ha skypolva tudnánk gyakorolni. A 
játékosoknak skypon kellene egymást kérdezniük a Facebook chat helyett. 
 

      
 
A feladatod (Titkos ügynök): Tedd ki ezt az üzenetet a csoport falára:  
Those questions look really great. Skype with the another agent that has a different 
room.  Ask your questions. They will ask you their questions too.  
(„Nagyon jó kérdéseket írtatok! Skypolj egy másik ügynökkel, akinek egy különböző 
szobája van. Tedd fel a kérdéseidet! Ők szintén felteszik majd neked a saját 
kérdéseiket.”) 
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10) Miután válaszoltak a kérdéseidre, a játékosok végeztek Madridban. Kapnak majd egy 
üzenetet egy másik chili paprikáról Vallettában. Majd megkapják a házi feladatukat.  

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Tedd ki ezt az üzenetet a Facebook csoport falára:  
Great.  These are some important things!  Who lives in this house?  Let’s get started.... Oh no, we 
will have to finish this in Valleta. I have a message from the director saying that another chili 
pepper is in Valleta - off we go again! 
 („Nagyszerű! Ezek fontos dolgok! Ki lakik ebben a házban? Kezdjük el!... Jaj, nem! Ezt a feladatot 
Vallettában kell befejeznünk! Van egy üzenetem az igazgatótól, melyben az áll, hogy egy újabb 
chili paprika van Vallettában! Gyerünk!”) 
 
Küldd el a játékosoknak a házi feladatukat Facebook üzeneten keresztül ezzel az üzenettel:  
Great work in Madrid! We found a lot of new words for things in the house. Maybe you can do 
some more sleuthing on your own? Look at the picture of the rooms in the flat in Madrid. Are there 
any things in the picture that you don’t know the name for? If so, look them up in the online 
dictionary and share them with you fellow agents! 
(„Nagyon jó munkát végeztünk Madridban! Nagyon sok új szót fedeztünk fel a házban. Körül 
tudnál még egy kicsit szimatolni? Nézd meg a képet, amit a madridi lakás szobáiról kaptál. Van ott 
olyan dolog, aminek nem tudod a nevét? Ha igen, akkor nézd meg ezeket a szavakat az online 
szótárban, és oszd meg felfedezéseidet ügynök társaiddal is!”)    
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Útmutató 2.3 Valletta
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1) A játék következő színtere az Auberge d'Aragon, Vallettában. Miután a játékosok 
elkészítették a Madridban kapott házi feladatot, meg kell nézniük a vallettai 
bemutatkozó videót, ami térképre irányítja őket, hogy elkezdjék a nyomozást. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldj el egy üzenetet a csoport falára a Vallettára mutató 
linkkel és ezzel az üzenettel:  

Hello agents. We are now in Valletta, the capital of Malta. Let’s head to the scene of the 
crime.  
(“Üdv, Ügynökök! Vallettában vagyunk, ez Málta fővárosa. Menjünk a bűntény színhelyére!”) 
 
Link: http://g.co/maps/fcjw5 
     
__________________________________________________________________________ 
 
 

2) A játékosok a térképen találnak bekészítve egy helyszínt az Auberge d'Aragon-
nál. Mikor a játékosok a helyre klikkelnek, megtalálnak egy linket, mely a Valletta 
bemutatkozó kisfilmhez vezet. Ez a videó elmagyarázza nekik, hogy át kell 
vizsgálniuk a tárgyakat, melyeket Madridban találtak, mivel ott van a kapocs a 
személy és a Vallettában talált chili paprika között. Ehhez a bevetéshez újabb 
szavakat kell tanulniuk, így eljött az ideje egy másik nyelvtani videónak.  

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Küldd el a Daily Routines (Napi rutin) kisfilmet a csoport 
falára ezzel az üzenettel:  
Okay agents, we have the letters, the journal, the calendar, the email, and the package from 
John Barber. We need to learn about the suspects’ daily routines. Check out this video from 
your English teacher to learn the Lingo!  
(“Rendben Ügynökök! Vannak leveleink, napló, naptár, email és a John Barbertől kapott 
csomag. Többet kell megtudnunk a gyanúsítottak napi szokásairól. Nézd meg a tanárodtól 
kapott kisfilmet, hogy megtanuld a szaknyelvet!”)   
http://youtu.be/UZd-B2FFCUQ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

3) Miután a játékosok megnézték a videót, itt az ideje, hogy megcsinálják a Napi 
rutin szókincs feladatlapot. Ezt minden játékos emailben kapja meg. 

 

 
 
 
 
 

http://g.co/maps/fcjw5
http://youtu.be/UZd-B2FFCUQ
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A feladatod: Kristin nevében küldd el emailben a Napi rutin szókincs feladatlapot (Daily 
Routine Vocabulary Worksheet (Worksheet 2.7) ezzel az üzenettel:  
 
Hello Agent, Complete this worksheet and send it back to me! From: Kristin  
(“Sziasztok Ügynökök! Töltsétek ki ezt a feladatlapot és küldjétek vissza nekem emailben. 
Üdv, Kristin.”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.7 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.7). 
Ha hibákat találsz a visszaküldött feladatlapban, akkor válaszolj így:  
Hmm, I think some of those times look a little off. Check your work again.  
(“Hmm, úgy érzem, néhány a megoldások közül rossznak tűnik. Ellenőrizd le a munkád!”)   
 
Ha a játékosok jól válaszoltak, küldd el ezt az üzenetet: Looks great. Now let’s take a look at 
that letter. 
„Nagyon jó! Most nézd meg a levelet!”      

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

4) Miután a játékosok helyesen megoldották a feladatlapot, ideje felhívni a 
figyelmüket a levélre, amit Madridban találtak. Küldened kell a játékosoknak egy 
üzenetet a Twitteren, és küldd el a levél szövegét Facebook dokumentumban.  

 

 
 
A feladatod: Twitteld ezt az üzenetet miután minden játékos megoldotta a feladatlapot:  
Great job! Now let’s look at the letter - it’s in Facebook docs!  
(„Remek munka! Most nézd meg a levelet a Facebook dokumentumokban!”)  
 
Küldd el Super Agent 123 nevében a levél szövegét: Levél szöveg a Facebook 
dokumentumhoz (Worksheet 2.8) a Facebook dokumentumokban. Másold ki, és helyezd be 
a dokumentum mintába.    
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

5) Miután elküldted a levelet a Facebook dokumentumokba, a játékosoknak el kell 
olvasniuk, és válaszolniuk kell néhány eldöntendő kérdésre. 

 

 
 
A feladatod: Küldj a játékosoknak Super Agent 123 nevében egy emailt néhány kérdéssel 
arról a szövegről, amint épp most olvastak:  
Hello Agent, I need you to answer yes or no to some questions about the Letter. Send me 
your answers when you are finished! From: Super Agent 123  
(„Üdv Ügynökök! Szükségem van a válaszaitokra a következő kérdésekkel kapcsoltban. A 
levélről van szó, amit olvastatok. Válaszoljatok igennel vagy nemmel! Küldd el a válaszokat, 
ha kész vagy! Üdv, Super Agent 123.”) 

1) Does Thomas get up at 7:00 on weekdays?  

2) Do Sally and Thomas have lunch in the park?  
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3) Do they have breakfast at 9:00 AM? 
 4)  Do Thomas and Sally have dinner in the evening?  
 5)  Does Thomas work all day on weekdays?   
 6)  Does he sleep late on weekends? 

 
A válaszok 1)-3): No (Nem) és 4)-6): Yes (Igen). Ha a játékosok rossz válaszokat küldenek 
vissza, akkor válaszolj ezzel az üzenettel:  
I think you should read the letter again and check your answers just to be sure.  
(„Szerintem egyszer el kell olvasnod a levelet, és a biztonság kedvéért ellenőrizd le még 
egyszer a válaszaidat.”) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

6) Miután minden játékos elküldte emailben a jó válaszokat, felkészültek arra, hogy 
megtanulják az egyszerű jelen egyes szám 1, 2; többes szám 1, 2, 3. személy 
használatát. Ez egy új videó megtekintésével történik.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el Kristin nevében az Egyszerű jelen Én, Te, Mi, Ti, Ők (Simple Present 
I/You/We/They) kisfilmet a Facebook csoport falára ezzel az üzenettel:  
We need to use present simple for daily routines. Clive and I will teach you how. Watch our 
video to find out more!  
(„Az egyszerű jelent kell használnunk, mikor a megszokott napi cselekvésekről beszélünk. 
Clive és én megtanítjuk Nektek hogyan. Nézd meg a videót, hogy többet megtudj erről!) 
http://youtu.be/Mjnujql2X4Y 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

7) Miután a játékosoknak volt alkalmuk megtekinteni a kisfilmet, gyakorolniuk kell. 
Meg kell nézniük a korábban már olvasott levelet a Facebook dokumentumok 
között, és ki kell vastagítaniuk az összes egyszerű jelenben használt igét egyes 
szám 1., 2., többes szám 1.,2.,3. személyben.  A játékosok kapnak egy 
másolatot a levélről emailben, melyet át kell szerkeszteniük, és vissza kell 
küldeniük.  

 

 
 
 
A feladatod: Küldd el minden egyes játékosnak Super Agent 123 nevében a levelet a 
Facebook dokumentumokba (Worksheet 2.8), ezzel az üzenettel:  
Find all of the present simple daily activities in the letter. Email me Thomas’s letter with all of 
the verbs highlighted. Hint: look back at the vocabulary worksheet if you need help 
remembering the activity words. From: Super Agent 123  
 
 
(„Találd meg az összes egyszerű jelenben írt napi cselekvést a levélben. Emailezd el nekem 
Thomas levét úgy, hogy az igéket kiemeled (félkövérrel vagy kurzívval megjelölöd). 

http://youtu.be/Mjnujql2X4Y
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Segítség: Ha a cselekvést jelentő szavaknál segítségre van szükséged, hogy emlékezz 
rájuk, nézd meg újra a szókincs feladatlapot. Üdv, Super Agent 123”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.8 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.8). 
Ha kihagyják valamelyik igét, küldd el ezt a választ:  
It looks pretty good but I think that you missed a few. Check again!  
(„Szép munka, de szerintem kihagytál néhány igét. Ellenőrizd le!”) 
 
Ha minden rendben van, akkor válaszolj így: Remek munka, Ügynök! Találtál valamilyen új 
nyomot?” 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

8) A játékosok jelenleg még nem tudják, hogy ki lakott a madridi házban. De a 
levélben van számos nyom arra vonatkozóan, hogy kinek szól. A levél Dániából 
érkezett, a személy nagyon szereti a zenét. Ezek beleillenek Rasmus „Smooth 
Operator” Johansen leírásába. Miután minden játékos elkészítette a levelet, 
twitteren keresztül próbáld kiszedni ezt a választ a játékosokból.   
 

 
 
A feladatod: Twitteld el ezt az üzenetet a játékosoknak:  
Good job agents.  Who is the letter for? Does Thomas’s friend sound like any of our 
suspects? Who do you think it is?  Send me a tweet. 
(”Jó munkát végeztetek ügynökök! Kinek szól a levél? Thomas barátja nem úgy tűnik, mintha 
a gyanúsítottjaink egyike lenne? Mit gondolsz, ki ő? Twitteld el nekem.”) 
 
Ha nem kapsz semmilyen választ vagy a megoldás rossz, küldj egy nyomot:  
Hint: do any of our suspects like music? Where do all of our suspects come from? 
(„Segítség: Szereti valamelyik gyanúsítottunk a zenét? Honnan jöttek a gyanúsítottjaink?”)  
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

9) Miután minden játékosunk elküldte a jó választ: Rasmus „Smooth Operator” 
Johansen, itt az ideje, hogy a játékosok megvizsgálják a következő tárgyat, mely 
a madridi házból származik. Ezúttal egy olyan feladat következik, melyben ki kell 
tölteni a hiányzó részeket. El kell küldened egy üzenetet a csoport falára, és 
emailben el kell juttatnod a játékosoknak a feladatlapot.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el Super Agent 123 nevében a következő üzenetet a csoport falára:  
I think you might be right but we need to be sure. Let’s check out the email we found! 
(„Szerintem igazatok lehet, de még egyszer ellenőriznünk kell, hogy biztosak lehessünk. 
Vizsgáljátok meg az emailt, amit találtunk!”)  
 
Küldd el Kristin nevében a játékosoknak az Email Fill in the Blanks (Worksheet 2.9) 
feladatlapot ezzel az üzenettel:  
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Complete this letter by filling in the blanks with the correct verb and send it back to me. From: 
Kristin.  
(„Egészítsd ki ezt a levelet, úgy, hogy kitöltöd a hiányzó részeket a megfelelő igével. Utána 
küldd vissza nekem. Üdv, Kristin.”) 
 
A tanulók megoldásait a 2.9 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.9). 
Ha rossz válaszokkal küldik vissza a feladatlapot, akkor válaszolj ezzel az üzenettel:  
That is really great, but I think a few of those answers might be wrong. Look at the 
vocabulary video again and check your answers.  
(„Ez nagyon jó munka, de azt hiszem, hogy néhány a válaszaid közül rossz lehet. Nézd meg 
ismét a szókincs videót, és ellenőrizd a válaszaidat.”)  
 
Ha jól válaszoltak, akkor küldd el ezt az üzenetet: “Great work agent. Now on to the next 
step!” 
„Nagyon jó munka, Ügynök! Most jöhet a következő feladat!”  
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

10)  Miután a játékosok visszaküldték neked a kitöltött feladatlapokat, küldj egy új 
üzenetet Facebookon az emailben található nyomokkal, melyek Rasmus 
„Smooth Operator” Johansenre utalnak.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el ezt az üzenetet a csoport Facebook falára, mint Super Agent 123:  
Great work guys! It looks really good. Did you find any more clues about which suspect this 
is? Tweet me the clues!  
(„Jó munkát végeztetek! Ez bíztató! Találtatok további nyomokat a gyanúsítottról? Küldjétek 
el nekem Twitteren!”) 
 
A játékosoknak a következő válaszokat kell elküldeniük: email cím, Dánia, szereti a zenét és 
a fülhallgatókat és a Rassy nevet.  
 
Ha problémák adódnának, küldd el ezeket a nyomravezető kérdéseket: 
What is the sender’s email address? („Mi a feladó email címe?”) 
Which country is the sender from? („Melyik országból származik a feladó?”) 
Which suspect’s item is in the email?  
(„Melyik a gyanúsítottra utaló tárgy szerepel az emailben?”)  
Who signed the letter? („Ki írta alá a levelet?”) 
Does that sound like any of our ten suspects? („Melyik gyanúsítottunkra utal ez a tízből?”) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

11) Miután minden játékos kitalálta, hogy a gyanúsított Rasmus „Smooth 
Operator” Johansen, meg kell oldaniuk egy pár további nyelvtani feladatot. 
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A feladatod: Twitteld ezt a választ:  
You are 100% correct. We need to check out her calendar and see if we can catch this music 
lover! But first a lesson with Clive and Kristin!  
(„100 %-ig helyes, amit írtál! Át kell vizsgálnunk a naptárát és meglátjuk, hogy el tudjuk-e 
kapni ezt a zenebarátot! De először most egy lecke következik Clive-val és Kristinnel.”) 
 
Küldd el Kristinként az Asking Wh- Questions (Kérdezés kérdőszavakkal) videót Facebookon 
ezzel az üzenettel:  
We need to ask some questions. Let me and Clive show you how!  
(„Fel kell tennünk pár kérdést. Clive és én megmutatjuk, hogyan kell!”) 
http://youtu.be/_qIXNWs_zE4 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

12) Miután a játékosok megnézték a kisfilmet, meg kell oldaniuk egy feladatlapot, 
hogy gyakorolják a kérdőszavas kérdéseket, egyszerű jelen egyes szám 1., 2., 
valamint többes szám 1., 2., 3. személyben. Ha elkészítették a feladatlapot, 
kérdezniük kell egymást a „B” rész kérdéseivel.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el Kristin nevében az Asking Wh- Questions (Worksheet 2.10) (Kérdezés 
kérdőszóval) feladatlapot ezzel az üzenettel:  
Complete this worksheet and send it back to me. From: Kristin  
(„Oldd meg ezt a feladatlapot, majd küldd vissza nekem. Üdv, Kristin.”) 

 
A tanulók megoldásait a 2.10 Megoldókulcs segítségével tudod ellenőrizni (Answers 2.10). 
 
Ha rossz válaszokat küldenek vissza, válaszolj ezzel az üzenettel:   
Hm, I have a few questions about your questions. Maybe you should give them another try!  
(„Hm, van egy pár kérdésem a kérdéseiddel kapcsolatban. Talán még egyszer meg kéne 
ezzel próbálkozni.”) 
 
Ha jól kitöltött feladatlapot kapsz, akkor válaszolj ezzel az üzenettel:  
I knew you were a top investigator. Great job! Go on Facebook chat and ask some of the 
other agents the questions from Section B. 
(„Tudtam, hogy nagyon jó nyomozó vagy! Remek munka! Menj fel a Facebook chatre és 
tedd fel a „B” rész kérdéseit a többi ügynöknek.” ) 
 
 

http://youtu.be/_qIXNWs_zE4
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13)  Ha visszaküldték a kitöltött feladatlapot és chateltek a többi ügynökkel, akkor 
itt az ideje elküldeni a Package (csomag) kisfilmet a Facebookon. A játékosoknak 
figyelmesen meg kell nézniük a videót, és a következő célállomás miatt ügyelniük 
kell a nyomokra.  

 

 
 
A feladatod: Küldd el Super Agent 123 nevében a JB Package (JB Csomag) kisfilmet 
Facebookon ezzel az üzenettel:  
Okay, one final item to check agents. Let’s see what was in John Barber’s package to Rassy! 
(„Rendben ügynökök, még egy utolsó tárgy van, amit meg kell vizsgálni. Nézzük meg, hogy 
mi volt John Barber, Rassynak küldött csomagjában!”) 
http://youtu.be/HKLb-3UsC1A 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***Szabadon választható feladatok***  
A beszédet és a beszédértést gyakorló feladatok. Ha a tanítványaid nem 
rendelkeznek filmes eszközökkel, akkor ez a részt kihagyható és folytasd a 
következő lépéssel.  
 
1) Választható feladat:  
Ha van Skype hozzáférésed és rendelkezel a szükséges eszközökkel, akkor 
itt lenne a remek alkalom ezeket gyakorlás céljából felhasználni. A 
játékosoknak skype-olniuk kellene egymással a Facebook chat helyett. 
Tegyék fel egymásnak a  „B” rész kérdéseit az Asking Wh- Question 

(Worksheet 2.10) feladatlapból. Küldened kell a játékosoknak egy lehetséges 

választ a jó és kijavított feladatlapra.  
 

 
 
A feladatod (Kristin): Ha visszaküldték neked a helyesen kitöltött feladatlapot, 
válaszolj ezzel az üzenettel:  
I knew you were a top investigator. Great job! Go on Skype and ask some of 
the other agents the questions from Section B.  
(„Tudtam, hogy nagyon jó nyomozó vagy! Remek munka! Menj fel a skype-ra 
és kérdezd meg a többi ügynöktől a „B” rész kérdéseit!”) 
            
 

http://youtu.be/HKLb-3UsC1A
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14)  Miután a játékosoknak volt alkalmuk megtekinteni a kisfilmet, kérdezd meg 
tőlük, hogy hol van a következő célállomás. A válasz: Stockholm, Svédország. 

 

 
 
A feladatod (Super Agent 123): Miután a játékosok megnézték a videót, kérdezd meg tőlük 
Facebook üzenetben, hogy:  
So Agents, where do we go next? Post your answer on our wall.  
(„Nos, ügynökök, hová megyünk most? Küldjétek el a választ a falunkra.”) 
 
Ha rossz helyet adnak meg válaszként, küldd el nekik ezt az üzenetet:  
Maybe, but I think we should watch the video one more time to be sure!  
(„Talán, de úgy gondolom, hogy még egyszer meg kéne nézni a videót a biztonság 
kedvéért!”) 
 
Ha a válasz helyes, akkor befejezték a leckét Vallettában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a 
projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 
(közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az 
Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.  
 


