Angol nyelvi verseny
Elérkeztünk az egész évet átívelő versenyünk harmadik fordulójához. Mindenki örömére az
Egyesült Államok volt a téma.
Mindjárt az első feladatban felsoroltak 10 nagyvárost, s 20 állítást. Össze kellett kapcsolni az
állításokat a városokkal. Megtudhattuk, hogy Atlanta a híres Coca-Cola szülőhelye, San Francisco
beceneve „szeles város” valamint Las Vegas a „bűnös város”. Természetesen a feladatok
megoldása közepette további beszélgetésre került sor a témában.
A legnépszerűbb feladat az a több mint 12 perces videó alapos átfésülése volt, melyben Amerika
top 10 turista attrakcióját mutatták be. A videóhoz izgalmas és érdekes feladványok kapcsolódtak.
Abban egyetértettünk, hogy a Yelloston Nemzeti Parkba, a Grand Kanyonba és a Hawaiiszigeteken lévő Kilauea Nemzeti Parkba mindenféleképpen ellátogatunk a jövőben, de azért
Alaszkát sem hagyjuk ki.
Mindeközben arra gondoltam, - ahogy néztem a gyereket s hallgattam kiáltásaikat: ide is el akarok
menni, meg ide is… - hogy remélem egyszer tényleg lesz lehetőségük eljutni ezekre a helyekre.
Viszonylag bonyolult feladatnak tűnt a bevándorlással kapcsolatos szavak, kifejezések melyeket
szintén hanganyagból kellett kiszűrni.
A harmadik fordulóban egy posztert kellett készíteni, melyen bemutattunk 3 filmet, 3 könyvet és 3
eseményt, mely 2022-ben kerül megrendezésre az USA-ban. Nagyon sok háttérmunkát és kutatást
igényelt a feladat természetesen angol nyelven. A képeken a poszterek láthatóak.
Nagyon értékesnek tartom pedagógus szemmel, a verseny feladatainak összeállítását.
Versenyzőink szinte észrevétlenül szereznek jártasságot - előre megadott kritériumok alapján információk kiszűrésére egy adott szövegből, releváns információk megtalálására a neten, s nem
utolsó sorban földrajzi és történelmi ismereteik is bővülnek.
Így a harmadik forduló után bátran kijelenthetem, hogy az ismeretek bővülése mellett legnagyobb
fejlődést a gyerekek közös munkájában láttam. Minden forduló végén készíteni kell egy tablót, s
itt a három csapattagnak közösen kell bevetni kreativitását. Megvalósult az, ami végső soron
minden tanár vágya: hátralépve szemlélni diákjait, akik önállóan dolgoznak, azonban ha segítség
kell, megakadnak a háttérben ott a tanár, aki bíztat, segít.
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