
TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 

„Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában” –  

 

Emlékeztető 

1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 

7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 

8.00 Reggeli 

8.30 Nyelvi foglalkozás 1:  

Cél: szókincsfejlesztés 

Célcsoport: Kezdő, A1, A2 

 már meglévő szókincs felelevenítése  

 szókincsfejlesztés 

A foglalkozás második felében a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően alkalmazzák 

már meglévő szókincsüket, ill. elmélyítik az újonnan tanultakat.  

9.15 Nyelvi foglakozás 2: 

 Kezdők: hallás, ill. beszédkészség fejlesztése játékos formában (családfa bemutatása) 

 A1: hallás, ill. beszédkészség fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembe vételével 

(ismerkedéssel kapcsolatos szituációs játékok saját nevükben, ill. szabadon választott 

híres emberek, ismerősök nevében) 

 A2: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése a mindennapi életben előforduló szituációkhoz 

kapcsolódva 

10.00 Szünet 

10.15. Nyelvi foglakozás 3: 

 Kezdők: Témához kapcsolódó rövid szöveg értelmezése csoportban / mondatalkotás 

minta alapján 

 A1: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése a nap folyamán felelevenített szóanyag 

felhasználásával ill. már felületesen elsajátított szóanyag elmélyítésével (irányított 

fogalmazás: adott személy bemutatása) 

 A2: : hallás, ill. beszédkészség fejlesztése, társak ill. saját munkájuk értékelése, / fiktív 

bemutatkozás adott adatok alapján 

11.00 Nyelvi foglalkozás 4: Játék 

 Kezdők, A1, A2 csoportban 
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 Tanult ismeretek elmélyítése játékos formában, az egymástól való tanulás előnyeinek 

kihasználásával 

 Találd ki, hogy ki vagy!  

 Ismerkedési játékok 

11.45: Ebéd / Szünet 

13.00 – 16.00: Kisbér uszoda 

 Játékos vizi foglalkozások 

 Egyéni/csoportos versenyek 

 Szabadfoglalkozás 

 

Segédanyagok:  

 Wortschatz und Grammatik A1,  

 Wortschatz und Grammatik A2,  

 Das neue Deutschmobil 1 Tk, Mf,  

 Planet 1 Tk, Mf 

 Planet 2 Tk, Mf 

 Tanári Kincsestár 

 Beste Freunde Online feladatok/CD 

 Fénymásolatok 
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Emlékeztető 

 

2. nap 2015. augusztus 25. (kedd) Téma: Lakóhely, lakás  

7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése,  

8.00 Reggeli 

8.30 Nyelvi foglalkozás 1:  

Cél: szókincsfejlesztés játékos formában (képek seggítségével téma előkészítése, 

közben tanult ismeretek felelvenítése 

Célcsoport: Kezdő, A1, A2 

 már meglévő szókincs felelevenítése  

 szókincsfejlesztés 

A foglalkozás második felében a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően alkalmazzák 

már meglévő szókincsüket, ill. elmélyítik az újonnan tanultakat.  

 Kezdők: új szóanyag gyakorlása / alkalmazása indirekt módon- Memória játék 

 A1: szókincsfejlesztés (új szóanyag gyakorlása tanult ismeretekre építve) 

 A2: Tudásszintnek megfelelő gyakorlatok a már meglévő ismeretek elmélyítésére, ill. 

az új ismeretek kellő gyakorlására 

9.15 Nyelvi foglakozás 2: 

 Kezdők: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése játékos formában  

 A1: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembe vételével 

(olvasd és rajzold)  

 A2: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése (olvasott szöveg lényeges információinak 

kigyűjtése szempontok alapján), szöveg átfogalmazása: álomház-rémálomház 

 

10.00 Szünet 

10.15. Nyelvi foglakozás 3+4 

 Kezdők+A1: Hallott szöveg értése játékos formában (hallgasd és készítsd el) - 

Kartonház 
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1. Információk kigyűjtése a szövegből adott szempontok alapján 

2. Társakkal való egyeztetés alapján produktum elkészítése 

 A2: olvasás ill. íráskészség fejlesztése (az interneten való kutakodás előnyeinek 

kihasználásával ismert személyek lakókörülményeinek feltérképezése, prezentáció 

készítése csoportban, előzetes felkészülés után párban a kiválasztott személyek rövid 

bemutatása, társak értékelése szempontok alapján) 

11.45: Ebéd / Szünet 

 

13.00 – 16.00: Kisbér Lovarda 

 Lovarda rövid bemutatása 

 Lóápolási ismeretek 

 A lovak szerepe a magyar történelemben 

 Rövid túrák csoportokban lovaskocsival 

 

Segédanyagok:  

 Wortschatz und Grammatik A1,  

 Wortschatz und Grammatik A2,  

 Das neue Deutschmobil 1 Tk, Mf,  

 Planet 1 Tk, Mf 

 Planet 2 Tk, Mf 

 Tanári Kincsestár 

 Beste Freunde Online feladatok/CD 

 Fénymásolatok 

 Internet 
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Emlékeztető 

 

3. nap 2015. augusztus 26. (szerda) Téma: Szabadidő / Szabadidő hasznos eltöltése 

7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése,  

8.00 Reggeli 

8.30 Nyelvi foglalkozás 1:  

Cél: szókincsfejlesztés: adott szavak kategorizálása, kategóriák új példákkal való 

kiegészítése, ill. témához kapcsolódó új kategóriák keresése példákkal 

Célcsoport: Kezdő, A1, A2 

 már meglévő szókincs felelevenítése  

 szókincsfejlesztés 

A foglalkozás második felében a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően alkalmazzák 

már meglévő szókincsüket, ill. elmélyítik az újonnan tanultakat.  

 Kezdők: Képes szótár készítése: Camping 

 A1:Hallott. Ill. olvasott szöveg értése a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe 

vételével 

 A2: Szókincsgyakorlatok írásos formában a témához kapcsolódó nyelvtani 

ismeretekre építve 

9.15 Nyelvi foglakozás 2: 

 Kezdők: Olvasd és színezd! Társasjáték kiszínezése írásbeli utasítás alapján 

 A1: Németország puzzle (tanulók országismeretének fejlesztése) 

 A2: olvasás, ill. íráskészség fejlesztése más országok megismertetésén keresztül / 

Internetböngésző alkalmazása, Szelektív szövegértés fejlesztése 

10.00 Szünet 

10.15. Nyelvi foglakozás 3: 

 Kezdők: Íráskészség fejlesztése a szavak szintjén egyszerű gyakorlatokon keresztül 

(Hobbi, sport..) 

 A1: Puzzle, ill. térkép segítségével kérdésalkotás – válaszadás gyakorlása példa 

segítségével. 
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 A2: Magyarország, ill. tetszőleges magyar város bemutatása vázlatpontokban / 

látnivalók bemutatása 

 11.00 Nyelvi foglalkozás 4: Játék 

 

 Kezdők, A1, A2 csoportban 

 Tanult ismeretek elmélyítése játékos formában, az egymástól való tanulás előnyeinek 

kihasználásával 

 A kezdő csoport által elkészített társasjáték 4 csoportban való alkalmazása 

 Ismerkedési játékok 

11.45: Ebéd 

 

13.00 – 14. 00: Kisbér sportjátszótér 

 Gyalogtúra a játszótérre 

 Különböző sportjátszószerek megismerése 

 Közös fagyizás 

 K&H Bank: igény szerint pénzváltás a pénteki ausztriai kirándulásra 

 

 

Segédanyagok:  

 Wortschatz und Grammatik A1,  

 Wortschatz und Grammatik A2,  

 Das neue Deutschmobil 1 Tk, Mf,  

 Planet 1 Tk, Mf 

 Planet 2 Tk, Mf 

 Tanári Kincsestár 

 Beste Freunde Online feladatok/CD 

 Fénymásolatok 
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Emlékeztető 

 

4. nap 2015. augusztus 27. (csütörtök) Téma: Ételek – Étkezés – Étkezési szokások 

7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése,  

8.00 Reggeli 

8.30 Nyelvi foglalkozás 1:  

Cél: szókincsfejlesztés 

Célcsoport: Kezdő, A1, A2 

 már meglévő szókincs felelevenítése játékos formában: rejtvény 

 szókincsfejlesztés 

A foglalkozás második felében a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően alkalmazzák 

már meglévő szókincsüket, ill. elmélyítik az újonnan tanultakat.  

 Kezdők: Játék a szavakkal (memória, szósaláta) 

 A1+A2: Láncjátékok / Barkóba 

 

9.15 Nyelvi foglakozás 2: 

 Kezdők: Olvasás, ill. íráskészség fejlesztése (bemutatkozáshoz szükséges mondatok 

gyakorlása, mint gyümölcs, bevásárlólista készítése 

 A1: Olvasás, ill. íráskészség fejlesztése (adott recept alapján hozzávalók 

kigyűjtése/bevásárló lista készítése, étlap készítése 

 A2: olvasás, ill. íráskászség fejlesztése : hiányos recept kiegészítése, összekeveredett 

receptek helyreállítása, társasjáték tervezése 

10.00 Szünet 

10.15. Nyelvi foglakozás 3+4: 

 Kezdők, A1, A2 csoportban 

 Tanult ismeretek elmélyítése játékos formában, az egymástól való tanulás előnyeinek 

kihasználásával 
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 Az A2 csoport által megtervezett társasjáték közös kivitelezése csoportokban minta 

alapján 

 Saját készítésű társas felavatása 

 Ismerkedési játékok 

 Az elmúlt négy nap értékelése (saját munka, ill. társak munkája, pozitív, negatív 

élmények) 

11.45: Ebéd 

 

13.00 – 16.00 

 Tradícionális német –hagymás pite – ill. angol - morzsalékos almáspite - közös 

elkészítése eredeti receptek alapján 

 Az elkészült ételek közös elfogyasztása 

 

 

Segédanyagok:  

 Wortschatz und Grammatik A1,  

 Wortschatz und Grammatik A2,  

 Das neue Deutschmobil 1 Tk, Mf,  

 Planet 1 Tk, Mf 

 Planet 2 Tk, Mf 

 Tanári Kincsestár 

 Beste Freunde Online feladatok/CD 

 Fénymásolatok 
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Emlékeztető  

 

 

5. nap – 2015. 08.28.(péntek) 

6.30: Indulás Ászárról (busszal) 

9.00: Érkezés – Ausztria Family Park 

9.00 – 16.00: a park által nyújtott lehetőségek szabad kihasználása (utasító táblák értelmezése 

idegen nyelven, fizetés Euróval, térképhasználat, étel-ital rendelése idegen nyelven, ) 

19.00: Érkezés Ászárra  

 

 


