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Magyar nyelvoktatás
szombatonként

Az egyesület f  tevékenységi köre:

Kulturális és    
szabadid s programok 



AALAPÍTÁSLAPÍTÁS

A Szombati Iskola és Óvoda egyesületi formában 
ködik, a szül k által fizetett havi tandíjakból 

tartjuk fenn.

A 2009/2010-es tanévt l kezdtük el az oktatást a 
wiesbadeni Hungarolingua keretei között.

2011. február elejét l önálló egyesületként 
ködünk tovább a Lingua Hungarica 

Lehrerverein Frankfurt e. V. keretei között.



A A SZOMBATISZOMBATI MAGYAROKTATÁSMAGYAROKTATÁS HELYSZÍNEHELYSZÍNEA A SZOMBATISZOMBATI MAGYAROKTATÁSMAGYAROKTATÁS HELYSZÍNEHELYSZÍNE

Schelmenburg

A  játszótér

„Die Zauberflöten”



KIT ZÖTT CÉLOK ÉS FELADATOK

A természetes kétnyelv ség tudatos vállalásával 
a magyar nyelv ápolása, m velése.
A magyar nyelven keresztül közös 
kultúrkincsünk és hagyományaink közvetítése.
Az oktatómunka mellett fontosnak tartjuk a 
közösségteremtést, amely segít nyelvünk és 
kultúránk meg rzésében.
A szervezett keretek közötti, tantervileg 
koordinált anyanyelvi oktatás a feltétele annak, 
hogy a német iskolákban is elismerést kaphasson 
a magyar nyelv, valamint a nyelvoktatás 
színvonala is így biztosítható. 



A SZOMBATI MAGYAROKTATÁS RENDJE

Foglalkozásaink egy helyen, egy id ben és 
azonos intenzitással zajlanak
szombatonként 10.00 -12.30-ig.
Heti óraszám óvodásoknak és 
iskolásoknak:
3 x 45 perc.

A minicsoportos foglalkozás 60 perces.



CSOPORTJAINK:
Bölcs dés csoport:
Manó-csoport  (0 -3 éves korig)
Óvodás csoportjaink:
Csicserg  – zeneovi (3-5/6 éves korig)
Suliváró csoport ( 5/6-7 éves korig)
Iskolás csoportjaink:
Általános iskola: 1-2.osztály

3-4.osztály
Fels  tagozatos csoport:

5-8.osztály





MANÓ CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK

A népi erdet  és ma is közkedvelt ölbéli játékokon, rövid 
höcögtet kön,csiklandozókon,hintáztatókon,mondókákon,
dalokon keresztül ismertetjük meg a legkisebbekkel is a 
magyar nyelv ritmikáját,szépségét.

A heti egy órás foglalkozásokon a kisbabák szüleikkel 
együtt vesznek részt,amelyen lehet ség nyílik a közös 
éneklésre,játékra,valamint jut elegend  id  a barátko-
zásra és a tapasztalatcserére is.

A foglalkozások zenei és nyelvi anyaga segít a szül knek 
abban, hogy gyermekeiket otthon is olyan útravalóval 
lássák el, amely segít anyanyelvünk és kultúránk 
átörökítésében.



ÓÓVODÁSAINKVODÁSAINK 2010. 2010. MÁJUSMÁJUS 88--ÁNÁN



AZ ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOKRÓL

Rendszeres találkozásaink célja, hogy a 
gyerekeket meger sítsük és magabiztosabbá 
tegyük a magyar nyelv aktív használatában.

A magyar népköltészet és m költészet 
kincsestárából válogatott mondókákkal,dalokkal, 
mesékkel,versekkel,népi játékokkal fejlesztjük a 
gyerekek szókincsét,valamint ezzel tudatosan 
hozzájárulunk nyelvi-zenei örökségünk, 
kultúránk, hagyományaink átadásához.



AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FOGLALKOZÁSOKRÓL

A magyar ábécé elsajátítása után az olvasási- és 
szövegértési készség fejlesztésével mélyítjük el a 
diákok nyelvi kompetenciáját.
A gyerekek életkorának megfelel  témákon, 
irodalmi szövegeken keresztül b vítjük a 
gyerekek szókincsét, ezáltal szóbeli és írásbeli 
megnyilatkozásaik választékosabbá válnak.
Megismerkedünk a magyar nyelvtan alapjaival, a 
tanulók elsajátítják a legfontosabb helyesírási 
szabályokat.
Fontos célunk a magyar irodalom és kultúra 
iránti érdekl dés felkeltése, az olvasóvá nevelés.



ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK BET TANULÁS KÖZBEN



OLVASÓGYAKORLATOK



ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK MIKULÁS M SORA



A FELS TAGOZATOSOK OKTATÁSÁRÓL

Integrált magyarórák: 
nyelvtan,irodalom,földrajz,történelem,m vészet-
és zenetörténet,hon- és népismeret ötvözete
Fontos a nyelvi- és grammatikai ismeretek 
elmélyítése, tudatos használata.
Magyar írók és költ k m vein keresztül 
fejlesztjük a szókincset és ismerkedünk az egyes 

vel déstörténeti korokkal.  
Követelmény a szituációnak megfelel  , 
helyes,igényes nyelvhasználat szóban és írásban 
egyaránt.



Fels  tagozatosokFels  tagozatosok



FELS TAGOZATOSAINK MUNKA KÖZBEN

Ezek a mai fiatalok!
Szituációs játék

Fogalmazási gyakorlat



ÍZELÍT A FELS TAGOZATOSOK MUNKÁIBÓL

Lúdas Matyi története 
képregény formájában

Kisel adás plakát              
segítségével



PROGRAMOK 2009/10-BEN



A 2009/2010-ES TANÉV PROGRAMNAPTÁRA:

2009.10.31.   Nyílt nap

2009.12.5.     Mikulás ünnepség
2010.2.12.     Farsangi mulatság
2010.3.6.       Meghívott vendégünk:

Dr.Király Péter
2010.3.20.     Húsvétváró kézm veskedés
2010.5.8.       Anyák napja
2010.5.30.     Interaktív mesejáték: 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
2010.6.6.       Szül i értekezlet 



Mikulás
2009.dec.5.



Farsang  2010



Meghívott vendégünk:

Dr. Király Péter

2010. március 12.



Húsvéti kézm veskedés 
2010



Mesejáték Mesejáték 
20102010



IINTERAKTÍVNTERAKTÍV MESEJÁTÉKMESEJÁTÉK
A A KISKAKASKISKAKAS GGYÉMÁNTYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJAFÉLKRAJCÁRJA

A gyerekek megismerkednek a kiválasztott mese 
tartalmával.
Az interaktív mese keretében berendezzük a mese terét, 
megjelenítjük a szerepl ket, valamint a gyerekek is 
felvesznek egy mesei szerepet, így a történet aktív 
részeseivé válnak.
A mese fonalán közösen elindulva gyerekh seinknek 
próbatételeket kell kiállniuk,feladatokat kell 
megoldaniuk,mint az igazi meseh söknek.
Az interaktív mesejáték szerepl iként a gyerekek olyan 
felejthetetlen , katartikus élmény birtokába jutnak,  amely 
nemcsak közösségformáló, hanem kedvet ébreszt az 
olvasáshoz, a mesehallgatáshoz és a dramatikus játékhoz.



A török császár palotájaA török császár palotája

A szegény asszony házaA szegény asszony háza



AANYÁKNYÁK NAPJANAPJA 2010. 2010. MÁJUSMÁJUS 8.8.



PROGRAMOK 2010/11-BEN



Programnaptár 2010/2011Programnaptár 2010/2011
2010.08.21.        Tanévkezdés
2010.09.12.        Családi grillezés Erzhausenben
2010.11.05.        Kétnyelv ség a gyakorlatban                  

(el adás)
2010.12.04.        Mikulás
2011.03.05.        Farsang
2011.03. 12-13.  Ringató továbbképzés 
2011.04. 10.       Berg Judit írón  Frankfurtban 
2011.05. 07.       Anyák napja
2011.05. 21.       Interaktív mesejáték
2011.06.18.        Tanévzáró foglalkozások 



GRILLEZÉS ERZHAUSENBEN 2010. 9.12.





KÉTNYELV SÉG A GYAKORLATBAN EL ADÁS

2010. november 5.



NIKOLAUSFEIER IM BETHANIEN –KRANKENHAUS
04.12. 2010 



M








