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Kíváncsian vettem kezembe Julie Meighan 
Drámázzunk! című kötetét: végre egy könyv, 
amelyet a korai idegennyelv-tanításban lehet 
használni, főleg óvodás vagy alsó tagozatos 
csoportokban. A kiadványban azonban több 
olyan tevékenység is szerepel, amelyet kiegé-
szítő nyelvi feladatként szívesen vesznek más 
korosztályokat tanító nyelvtanárok is, például 
az I Spy (48), Shopping List (50), Simon Says 
(53) játékok. Az eredeti, angol nyelvű könyv 
célközönségét nem csak a nyelvet tanuló kis-
gyermek-csoportok képezik, hiszen drámape-
dagógiai kötetről van szó, amely korosztálytól 
és nyelvtől függetlenül akár csoportdinamikai 
célokat is szolgálhat.

A könyv három fő fejezetből áll: Dráma
játékok (11), Színdarabok (77) és Monológok 
gyerekeknek (131). Az utóbbi kettő tartalmaz 
csak angol nyelvű anyagokat. Már a tarta-
lomjegyzék is informatív és felhasználóbarát: 
a játékok funkciók szerinti csoportosításban, 
a színdarabok próza és vers szerinti felosztás-
ban szerepelnek, a monológok pedig két cso-
portra bontva, fiúknak, illetve lányoknak 
ajánlva. A tanár tájékozódását számok és szim-
bólumok segítik. Talán az angol szakosoknak 
kedvez, hogy a játékok neve angolul szerepel 
először, a frappáns magyar elnevezéseket, 
mint például Yankee Doodle – Jenki tökfej 
(64), Wobbly Jelly – Totyogós kocsonyák (65), 
csak zárójelben olvashatjuk.

Mint említettem, a drámajátékok csoport-
dinamikai célokra is kitűnően alkalmazható-
ak: bemelegítő, kooperációt fejlesztő, illetve 

kommunikációs játékokat egyaránt találha-
tunk a fejezetben. A kisgyermekek bizonyára 
nem csak nyelvtanulásuk során veszik hasznát 
a figyelmet, megfigyelést és koncentrációt 
fejlesztő játékoknak. A mozgásos játékok új 
lendületet adnak az óráknak, a szerepjátékok-
nak pedig sokrétű célrendszere lehet.

A könyvben szereplő játékok igen válto-
zatosak, akad köztük sok ismerős is, példá-
ul olyan régi klasszikusok, mint a What’s 
the Time, Mr Wolf? (18), a Red Rover (23),  
a Queenie, Queenie… (37) vagy a Musical 
Statues (57). Van olyan is, amelyik egy-egy 
közismert angol gyermekdalon alapszik, mint 
például a Twinkle, Twinkle Little Star (71) 
vagy a Wheels on the Bus (65). A könyvhöz 
CD vagy kotta nem tartozik, de – mint erre 
a szerző is utal – a dalokat az interneten köny-
nyű megtalálni.

A játékok leírása célratörő és világos, az 
utasítások előtt információt kapunk a részt-
vevők minimális létszámáról, a szükséges 
feltételekről és eszközökről, valamint a tevé-
kenység céljairól is. A könyv érdeme, hogy 
a benne szereplő legtöbb játék szinte semmi-
lyen vagy csak minimális kelléket igényel, 
például labdát, babzsákot, lufit, párnát vagy 
más egyszerű tárgyakat, melyek a legtöbb 
tanteremben valószínűleg rendelkezésre áll-
nak. Többnyire azonban elég egy tágas, üres 
tér is.

A második és harmadik rész tartalmazza 
a színdarabokat és monológokat, melyek már 
csak az angolul tanuló közönségnek szólnak. 
Találunk itt a Total Physical Response mód-
szerre emlékeztető akcióverseket, valamint 
prózai és verses darabokat. Az akcióversek 
között olyan mesék és versek sorakoznak, 
mint például a Goldilocks (79), az In a Dark, 
Dark Wood (86), a Five Little Ducks (87) vagy 
a szemléző személyes kedvence, a Five Little 
Monkeys (83). Saját tapasztalatból is meg -
e rősíthetem, hogy a korosztály „tombol örö-
mében”, amikor ezeket a verseket adja elő. 
Bizonyára örömmel fedezik fel az olvasók  
a rövid színdarabokat is, melyekhez nem tar-
toznak instrukciók, feldolgozásuk a peda-
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gógus dolga. Érdekes ötlet az utolsó fejezet-
ben a Monológok lányoknak (133) / fiúknak 
(137). Ezeket a szövegeket a címlapon aján-
lott korosztályból inkább az idősebb gyere-
keknek javaslom.

A Drámázzunk! című kötetet bátran aján-
lom angolt tanító óvópedagógusoknak, taní-
tóknak, nyelvtanároknak – és a dráma felé 
nyitott, nem nyelvszakos pedagógusoknak is.

Árva Valéria

Illés éva – Rády Annamária 
Szóbeli feladatok angol  
középfokú nyelvvizsgára
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. 135 p. 
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A nyelvoktatás és a nyelvvizsgák kapcsolata 
igen bonyolult és sokrétű. Legtöbbször a vizs-
gák diktálnak, és a nyelvoktatás igazodik. 
Azonban fordítva is igaz: a gyakorlatiasabb 
nyelvtudás igénye és a korszerű nyelvoktatás 
is némiképp hat a vizsgákra – gondoljunk 
csak az utóbbi idők kommunikatív és kom-
petenciaalapú változásaira. A szóbeli nyelv-
vizsga különösen a figyelem középpontjában 
áll, sokszor félnek tőle a diákok, kevésbé 
„megfogha tó”, mint az írásbeli, és talán ma-
gasabb a szerencsefaktora a köztudatban. Mi, 
felkészítő tanárok pedig újabb és újabb anya-
gok után kutakodunk, hogy eloszlassuk a sok 
tévhitet, és minél jobban felvértezzük tanu-
lóinkat a rájuk váró megmérettetésre. Hiszen 
ilyenkor mindig egy kicsit a tanár is vizs-
gázik!

Ezért is vettem örömmel kézbe az Akadé-
mia Kiadó új könyvét, mely a középfokú angol 
nyelvvizsgák szóbeli részére való felkészü-
lésben nyújt segítséget. Üde, színes borítóján 
a ’virtuális melléklet’ címke különösen mo-
dern és ígéretes anyagot sejtet. Az igazi meg-
lepetés azonban, amely egyedülállóvá teszi 
ezt a könyvet a nyelvvizsgakönyvek piacán, 

az, hogy nemcsak egyfajta nyelvvizsgára ké-
szít, hanem – ahogy a bevezetőben a szerzők 
is kiemelik – többféle vizsgarendszer szóbeli 
vizsgájára lehet felkészülni belőle. Amolyan 
öt az egyben, ami igazán diák- és tanárbarát 
megoldásnak tűnik! Mivel nemcsak felkészí-
tő nyelvtanárként, hanem szóbeli vizsgázta-
tóként is érintett vagyok, így ezt a könyvis-
mertetést is kettős szerepben, amolyan dupla 
szemüvegen keresztül írom. Az első benyo-
mások után következzenek a részletek.

Belelapozva rögtön feltűnik a könyv jól át-
tekinthető, világos szerkezete, melyhez nagy-
ban hozzájárulnak a színes oldalak és a jól 
választott fotók, illusztrációk. A szerzők négy 
fő részre osztották a könyvet. Az első, Beve
zető beszélgetések című részben az általános 
témákhoz kapcsolódó két, egyoldalas, kidol-
gozott párbeszédet találunk (10–11) tipikus 
bemelegítő kérdésekkel és hasznos nyelvi 
fordulatokat is tartalmazó frappáns válaszok-
kal. A második, legterjedelmesebb fejezet 
Témakifejtés címmel a 13 fő témakört dolgozza 
fel, szemléletes képekkel. Egy-egy témakörön 
belül több kidolgozott témát találunk. Igen 
hasznos a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb 
szavak és kifejezések jegyzéke. Minden téma-
kört három szempontból járnak körbe a szer-
zők. Az önálló tanulást, illetve a felkészülés 
finisében a próbavizsgázást segítik azok az 
egyre nehezedő sorrendbe szerkesztett, logi-
kusan összegyűjtött ellenőrző kérdések, me-
lyek lezárják az adott témakört. A szerzőpáros 
alapos kutatómunkáját és az ügyes válogatást 
dicséri, hogy a kötetben található szövegek 
valóban frissek, „életszagúak”, hiszen több-
nyire internetes forrásokból származó írások 
feldolgozásai. A könyv egyik legötletesebben 
kidolgozott része a világ gyors változásaira 
érzékeny Kommunikáció témakör: a szokásos, 
hagyományos témákon kívül megemlíti a nyelv-
tanulást, a többnyelvűséget, a telefonok fejlő-
désének történetét is, majd rátér a mobiltele-
fonokra. Nemcsak kivesézi az internetalapú 
kommunikációt, okos érvekkel nevel és tanít, 
de még az egyetemi e-learning kurzusokra is 
kitér (72–74).
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