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BESZÉLJÜNK ÖSSZEFÜGGŐEN EGY (MOZI)FILMRŐL! 

 

„And the Oscar goes to...”
1
 – Február végén nemcsak a színészek, rendezők és a filmbiznisz 

más nagyjai égnek lázban az izgatottságtól, hanem az egész világon figyelemmel kísérik, 

hogy kiknek ítélik az ún. „Academy Awards” Oscar-ját...   

E jeles alkalomból jutott eszembe, hogy a magyarórán foglalkozhatnánk a mozi, ill. a film 

témával is, mivel úgy vettem észre, hogy a fiatalok nagy része nagyon érdeklődik e téma 

iránt. 

A munkalapon található feladatok az alábbi fő célokat szolgálják: 

 a szókincs fejlesztése 

 a beszédkészség fejlesztése 

 a szótár használatának gyakorlása 

 

Téma: (mozi)filmek 

 

Célcsoport
2
: kezdők, középhaladók 

 

Feladatok: 

a. A diákok párban dolgoznak vagy kis csoportokban. 

b. A szavak jelentését a szótár segítségével tudják meg. 

c. Megtanulják a szókincset.  

d. A diákok kikérdezik egymást. 

e. Az interneten a választott film legfontosabb adatainak néznek utána. 

f. A diákok jegyzetet készítenek. 

g. Az internetkutatás eredményét és a saját véleményüket kiscsoportokban, a tanár/nő 

vagy az egész osztály előtt mutatják be. 

 

Források:  
Csire, Márta: Téma, Materialien zur ungarischen Sprache und Kultur, Wien: Braumüller, 2001. 

http://oscar.go.com/ (2013.febr.25.) 

 

a feladatokat összeállította: Mag.
a
 Istvanits Kerstin 

lektorálta: Meleg Kata 

                                                 
1
 lásd: http://oscar.go.com/ (2013. febr. 25.) 

2
 Megjegyzés: Az Ausztriában található ún. „Neue Mittelschule Markt Allhau” (a Markt Allhau-i Új 

Középiskola) harmadik osztálya (vagyis a 13 éves korosztály) számára terveztem ezeket a feladatokat. 

http://oscar.go.com/
http://oscar.go.com/
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Munkalap: EGY FILM ... 

 

 Szótárazd ki a következő kifejezéseket, és tanuld meg őket! 

 

szavak: 

 

film –  

rendező –  

forgatókönyv –  

történet –  

játszódik valahol –  

szól valamiről –  

főszereplő –  

szomorú –  

hosszú –  

izgalmas –  

 

 Beszélj összefüggően egy (mozi)filmről! A következő szavak, kifejezések, mondatok
3
 

segítségedre lesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Megjegyzés: E munkalap Csire Márta Téma című tankönyve segítségével készült. lásd: Csire, Márta: Téma, 

Materialien zur ungarischen Sprache und Kultur, Wien: Braumüller, 2001, 44, 47.o. 

A film címe... 

A történet ....-ban/-ben 

játszódik. 

A film ... 

-ról/-ről szól. 

A rendező ... 

 Nekem tetszett a film.  

 Nekem nem tetszett a film. 

A főszereplő(k) ... 

A forgatókönyvet 

írta ... 

A film 

humoros/szomorú/ 

hosszú/ 

izgalmas... 

 

krimi 

kalandfilm 

fantáziatörténet 

vígjáték = komédia 

romantikus film 

thriller 

rajzfilm 
 

Ez a film egy 

krimi/... 


