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Nyelvi témahét – német nyelv
Program célja:
A ’DACH’, azaz német nyelvű országok közül Ausztria és fővárosának megismerése mind
anya-, mind idegen nyelven. Bécs nevezetességei (Schloß Schönbrunn, Stephansdom /+
Südturm/, Opernring, Staatsoper, Burgteather, Rathaus /Chriskindlmarkt/), Parlament).
Program kidolgozásában résztvevő neve:
Parászka Zsolt Leventéné
Megvalósításban résztvevő pedagógusok:
Bojtárné Darázsi Nikolett
Parászka Zsoltné
Tóthné Hömöstrei Andrea
Megvalósítás ideje: 2014. november 24. – december 5.
A német nyelvet tanuló évfolyamok tanórai (heti 3 óra) és a 3. évfolyam szakköri keretben.
Résztvevő tanulók : 3., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam tanulói
Résztvevő tanulók osztályonként, évfolyamonként összesen:
Osztályok / Évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
Összesen

Létszám
(fő)
5
7
4
5
2
3
26

Program leírása:
Tanórákon: Ausztria földrajzi elhelyezkedésének, lakosságának számát, nyelvi érdekességek,
tartományainak, történelmének, állami jelképeinek (zászló, címer), ’legek’ (legmagasabb hegye,
legmélyebb pontja, leghosszabb folyója, kedvelt itala, süteménye), valamint Bécs
nevezetességeinek megismerése történt főleg idegen nyelven, játékos formában: ’DACH’-,
Európa térképek, PPT, különböző játékok (Torpedó ill. Kereső játék, kvíz- és társasjáték,
tesztlapok, keresztrejtvény), internet felhasználásával. A feladatokat általában páros-, csoportos
munkába oldották meg. Egyes feladatokat önállóan ellenőrizték, javították és értékelték a
megoldókulcs és értékelőlap alapján. Az internetes órákon megnéztük a megtekintésre váró
múzeumok honlapját is. Külön feladatlap megoldása. A feladatok, amelyek irányított kérdéseket
tartalmaztak magyar nyelven és azokra a megadott információk szerint rá kellett keresni és
megkeresni a választ Itt nemcsak a fontos információkat értelmeztük, hanem ismerkedtünk a
kiállításokkal, látnivalókkal.
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Ismeretünk bővítésére és elmélyítésére, november 24-én, egy bécsi kiránduláson vettünk
részt.
Bécsben lehetőség nyílt a Belváros egyes nevezetességeinek megtekintésén túl, Ausztria és a
Habsburg-ház történelmének mélyebb megismerésére. Látogatást tettünk a Schloß
Schönbrunnban lévő múzeumokban - nagyobbak megtekintettek 40 lakosztályt, a kisebbek az
interaktív gyerekmúzeumban voltak. A diákokra nagy benyomást tettek a látottak (lakosztályok,
az uralkodó család személyes tárgyai és szobái, szokásaikról és teendőikről tanúskodó
eszközök).
A belvárosi séta alkalmával érintettük az Operaházat, a híres Sacher Szállodát, Hofburgot. A
Stephansdom déli tornyára is felmentünk, mintegy 343 lépcsőfokot megmászva, ahonnan szép
kilátás nyílt az egész városra.
A nap végén elmentünk a városháza előtti adventi vásárra, ahol nemcsak az Advent előszele, a
téli vásárok jellegzetes illata csapott meg minket, hanem a gyerekek helyszínen is gyakorolhatták
a tanult nyelvet. Láthatták a ’Wiener Christkindl’-t (a vásár ’arcát’), ellátogattunk a kihelyezett
postahivatalba, ahol jellegzetes pecséttel látják el a feladott küldeményeket. Hazafelé a buszon
játékos vetélkedővel zártuk a napot. A helyes válaszok megjutalmazásán túl minden gyerek
kétnyelvű (német-angol) múzeumi prospektust, a városháza előtti vásár és Bécs belvárosának
térképét kapta, amelyen bejelöltük a gyalogosan megtett utat, a látottakat.
A témahét zárásaként szóban és írásban összegeztük a látottakat, hallottakat és tanultakat,
természetesen idegen nyelven.
Összegzés:
A témahét a maga elé kitűzött célt elérte. Célunk, hogy gyerekek alapjaiban
megismerjék határszomszédunk országát, amelynek nyelvét éppen tanulják - sikerült. Gyerekek
az érdeklődés minden tanújelét megmutatták. Sikerként könyvelhető el, hogy az alsóbb
évfolyamok is lelkesen fogalmazták meg ’összegzésüket’1, az ország bemutatását.
A megtartott tanórák és szakköri foglalkozás menete és anyaga minimálisan tért el a
tervezettektől. A tervezetteket sikerült véghezvinni, teljesíteni. A tanulmányi kirándulás során
gyerekek tanújelét adták, hogy az információkat, látottakat és tapasztaltakat elsajátították. Ezek
alapján a feltett kvíz-kérdéseket ügyesen megválaszolták. A kitöltött kvíz-, tesztfeladatok és
játékos feladatok alapján Ausztriáról és Bécsről valamint kirándulásról egy kis fogalmazást
állítottak össze. Az ügyesebbek szóban is elmondták.
Gyerekek lelkesen vettek részt a témahét foglalkozásain, legyen az tanóra, kirándulás,
projektmunka.
2014. december 19.
Parászka Zsolt Leventéné
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csatolva a mellékletben
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