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“Alap-osan” beszámoló

Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Bevezető

A Világ – Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben
meghirdette az általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célzó Alap-osan pályázati
programot. A program legfontosabb célja az volt, hogy olyan oktatási projektek
kidolgozására és megvalósítására ösztönözze a nyelvtanárokat, amelyek az idegen
nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztését az általános kompetenciák
fejlesztésével szoros egységben és állandó kölcsönhatásban valósítják meg.

A pályázati kiírás külön figyelmet fordított azoknak a kisdiákoknak az oktatására, akik
a kötelező nyelvoktatás szakasza előtt kezdték meg az idegen nyelvvel való
foglalkozást. Támaszkodott az 1-3. osztály számára készült ajánlásokra, amely
dokumentum az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából készült 2004-ben
és “Idegen nyelvi program az 1-3. évfolyam számára” címmel jelenleg is olvasható az
Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu Világ – Nyelv 2004.
szept. 29-i hír). Ennek szellemében szorgalmazta azoknak a nyelvtanítási
eljárásoknak a széleskörű alkalmazását, amelyek felkeltik a kisdiákban az idegen
nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődést, elősegítik a nyelvtanuláshoz
nélkülözhetetlen kedvező attitűd kialakítását és ébrentartását, valamint tudatosan
építenek a természetes nyelvelsajátítási folyamatokra.

Az általános iskola felsőbb évfolyamain, a kötelező nyelvtanulás időszakában olyan
programok támogatása volt a cél, amelyek segítenek a tanulóknak nyelvtanulási
kedvük fenntartásában, önálló tanulásra nevelnek, törekszenek a receptív és
produktív készségek integrált fejlesztésére, építenek a tanulók ismereteire,
tapasztalataira, érdeklődésére és szükségleteire, és elősegítik a nyelv eszközként
történő használatát.

A pályázati program középpontjában az autentikus anyagok és a tartalomalapú
nyelvoktatás álltak. Ezt az indokolta, hogy a korszerű idegennyelv-oktatás nem a
megtanulandó nyelvi/nyelvtani jelenségek meghatározott köréből indul ki, tehát nem
ezekhez keres illetve “gyárt” megfelelő tartalmakat, hanem olyan témákat és a
témákhoz olyan anyagokat kínál, melyek építve a tanulók világról szerzett
ismereteire, tapasztalataira, érdeklődésére, kommunikatív szükségleteire lehetőséget
kínálnak egyrészt új tartalmaknak a nyelv eszközével történő felfedezésére, másrészt
korábbról már ismert tartalmaknak új aspektusokból való megvizsgálására. A
tartalomalapú nyelvoktatás, függetlenül a konkrét megvalósulási formától, minden
esetben azt jelenti, hogy a nyelv illetve a nyelv tanulása helyett a nyelv által
közvetített tartalom kerül a tanítási-tanulási folyamat középpontjába, amelynek
feldolgozásához a nyelv eszközként szolgál.

Szemben a hagyományos nyelvoktatással, amely a tanulók - adott esetben minimális
- idegen nyelvi kompetenciájára való tekintettel a világot leegyszerűsített formában
mutatta be, és többnyire megelégedett azzal, hogy a korábban anyanyelven
megszerzett ismereteket “művileg” előállított szövegekbe csomagolva átültette az
idegennyelv közegébe, ma sokkal inkább az a törekvés érvényesül a
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nyelvoktatásban, hogy a tanulók az új nyelv segítségével szembesüljenek a valóság
komplexitásával és új tartalmakkal ismerkedjenek meg. Ebben az esetben az
újdonság azt is jelentheti, hogy a látszólag már ismert világ elidegenedve jelenik meg
előttük, azaz a már ismertre kívülről, az idegen szemével tekintenek, mintegy újra
felfedezve azt.

Fentiekből következik, hogy olyan - lehetőleg autentikus - szövegekkel kell
dolgoznunk, amelyek felkeltik a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtatják, kritikus
állásfoglalásra késztetik, vagy éppen megnevettetik őket, lehetőséget nyújtanak
nekik arra, hogy szabadon szárnyalhasson a fantáziájuk, kibontakozhasson a
kreativitásuk. A megfelelő téma, a jól megválasztott tartalom minden más tényezőnél
alkalmasabb arra, hogy tartósan motiválja a tanulókat.

Az Alap-osan pályázati programon belül a nyelvtanárok egy egész tanévet átfogó
oktatási projekt megvalósítására pályázhattak. Ezen belül igényt nyújthattak be

- egy, az 1-3. évfolyamok, vagy a 4-8. évfolyamok nyelvoktatását segítő
autentikus anyagokat tartalmazó csomag beszerzésére,

- egy a program megvalósítását kísérő és támogató 30 órás továbbképzésen
való részvételre, továbbá

- a program megvalósításával kapcsolatban felmerülő személyi költségekre.

Az oktatási projekt öt fő tevékenységi területet ölelt fel:
1) Tárgyi feltételek fejlesztése az autentikus anyagokat tartalmazó csomag révén
2) Tanmenet összeállítása és tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozása
3) Oktatási projekt megvalósítása
4) Oktatási projekt értékelése
5) Továbbképzésen való részvétel

1) Tárgyi feltételek fejlesztése az autentikus anyagokat tartalmazó csomag révén

A pályázat keretén belül olyan meghatározott összegű, egynyelvű autentikus
anyagokat tartalmazó taneszköz-csomagra lehetett pályázni, amely kezdő illetve
középhaladó szinten idegen nyelvet tanuló általános iskolás korú diákok oktatására
alkalmas ill. ahhoz szükséges.
A csomag tartalma az 1-3. évfolyam számára:
20 mesekönyv, versgyűjtemény vagy képes szótár (1 vagy 2 példányban); 2
sorozatban 8-10 féle különböző szintű könnyített olvasmány (összesen legfeljebb 20
darab), 2 dalos, verses, mesés hangkazetta, 2 darab videokazetta, 5 darab tanári
módszertani kézikönyv
A csomag tartalma 4-8. évfolyam számára:
30 történeteket, verseket tartalmazó vagy ismeretterjesztő tartalmú gyermekkönyv (1
vagy 2 példányban), 3 sorozatban 8-10 féle könnyített olvasmány két különböző
szinten (összesen legfeljebb 30 darab), 2 darab hangkazetta, 2 darab videokazetta, 3
multimédiás CD-ROM, 5 darab tanári módszertani kézikönyv

A csomag összeállításához egy ajánlólista állt a pályázók rendelkezésére, amelytől
azonban a célok szem előtt tartásával bizonyos mértékig el lehetett, sőt olykor a
körülményekből adódó nehézségek miatt el is kellett térni.

2) Tanmenet összeállítása és tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozása
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A pályázók olyan tanmenet ill. tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozására
vállalkoztak, amelyek egészben vagy részben autentikus anyagok felhasználására
épülnek. A csomagban található autentikus anyagokon kívül lehetőségük volt saját
gyűjtésű autentikus anyagok beépítésére is a tanítás-tanulás folyamatába. A cél az
autentikus anyagok felhasználásán alapuló jó gyakorlat kialakítása ill. a már meglévő
jó gyakorlat továbbfejlesztése és dokumentálása volt.

A tanmenet és a segédanyagok kidolgozásánál feltétel volt, hogy a projekt
- egy tanévre szóljon,
- vegye figyelembe a rendelkezésre álló órakeretet,
- álljon összhangban a NAT 2003 alapelveivel,
- amennyiben az 1-3. osztályban valósul meg, úgy vegye figyelembe az 1-3.

évfolyam számára készült ajánlásokat,
- illeszkedjen az adott iskola pedagógiai programjába és helyi tantervébe,

valamint
- amennyiben nem önálló programként valósul meg, hanem kiegészítésül

szolgál a tanulócsoport idegen nyelvi programjához, úgy azzal szerves
egységet képezzen.

3) Megvalósítás
A megvalósításnak legalább heti 2-3 órában és egy vagy két tanulócsoportban kellett
megtörténnie, folyamatos dokumentáció mellett.

4) Értékelés
Az értékelés a dokumentáción alapult, és kiterjedt a teljes folyamat elemzésére, a
tervezéstől a megvalósulásig.

5) Továbbképzésen való részvétel
Az Alap-osan pályázati program keretében szervezett, három blokkban megtartott
továbbképzés célja az volt, hogy a pályázó nyelvtanárok segítséget kapjanak

- oktatási projektjük megvalósításához, ezen belül az autentikus anyagok
tanórai felhasználásához, a tartalomalapú nyelvoktatás megvalósításához,

- tanmenetük, segédanyagaik kidolgozásához,
- a tanulói teljesítmények értékeléséhez, a tanulói önértékelés fejlesztéséhez,

valamint
- az oktatási projekt folyamatának a kíséréséhez, dokumentálásához, köztes és

záró értékeléséhez.

A pályázati kiírásra 28 oktatási intézmény nyújtott be pályázatot, közülük 19 kapott
támogatást. A 19 intézményben, melyek 14 különböző városban és településen
találhatók, összesen 26 oktatási projekt valósult meg a 2004/2005. tanévben. A 26
projekt közül 16 angol, 9 német nyelven zajlott. A projektekben 29 tanár vett részt
tanulócsoportjaival, közülük 10 volt alsó- és 15 felsőtagozatos.

Az alábbiakban a sikerrel megvalósított pályázatok közül mutatunk be néhányat:
angol és német nyelvi oktatási projekteket, melyek különböző nyelvtanulási
környezetben és különböző korosztályú és összetételű tanulócsoportokban
valósultak meg. Az oktatási projektek középpontjában minden esetben az autentikus
anyagok alkalmazása állt, melyek az igények és lehetőségek mértékében
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kiegészítették vagy helyettesítették a tankönyvi tartalmakat és lehetőséget
teremtettek arra, hogy a tanulók egyrészt építsenek az idegen nyelv tanulása során
az iskolán kívül vagy más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és
tapasztalataikra, másrészt bővítsék, mélyítsék azokat.

Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a projektek megvalósításában, a
projektkezdeményezéstől egészen a záró-beszámolók elkészítéséig. A
projektbeszámolók tanúsága szerint tanulók, nyelv- és egyéb szaktanárok,
osztálytanítók, könyvtárosok, iskolavezetők, szülők egyaránt lelkesen dolgoztak
azért, hogy sikeres projektek valósulhassanak meg. Külön köszönet illeti a
projekteket vezető nyelvtanárokat, akik amellett, hogy menedzselték, koordinálták a
munkát, folyamatosan dokumentálták is azt és végül tartalmas, érdekes
beszámolókat készítettek.

Reméljük, hogy a rendelkezésre bocsátott anyag érdeklődésre talál a kollégák
körében, sokan lesznek, akik a “jó gyakorlatot” látva megerősítve érzik magukat saját
jó gyakorlatukban illetve kedvet kapnak ahhoz, hogy megújítsák mindennapi
munkájukat és akár az itt bemutatott példákat kövessék, akár azok alapján új
ötleteket fejlesszenek és próbáljanak ki.

Eredményes és örömteli munkát kívánunk minden nyelvtanár kollégának.

2006. november

Kuti Zsuzsa Dr. Morvai Edit
szakmai koordinátor szakmai koordinátor
angol nyelv német nyelv
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Angol nyelv

1. Lajkó Sarolta – Angol nyelvi oktatási projekt 1. osztályban

Iskola neve Deák Ferenc Általános Iskola és
Damjanich János Tagiskolája

Iskola címe Deák Ferenc u. 53-55./ Damjanich János
u. 41.

Igazgató Varga Sándorné igazgató
Tanár Lajkó Sarolta
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. – 2005. jún.
Osztály 1.
A tanulócsoport létszáma 15
Heti óraszám 2 x 30 perc
Nyelvtanulás kezdete
A tanulócsoport rövid jellemzése: A rajz tagozatos osztályban az idegen

nyelvi készség- és képességfejlesztésen
túl a tagozatos célokkal összhangban
lévő készség és képességfejlesztésre,
tehát a kézügyesség, vizuális kultúra,
kreativitás, képzelőerő fejlesztésére is
hangsúlyt helyeztünk.
A tanulók többsége rendkívül
kommunikatív, szívesen beszélnek
magukról és a világról szerzett
ismereteikről. Szívesen szerepelnek
társaik előtt. Fontos a számukra , hogy
gondolataik, érzelmi és tapasztalati
világuk verbális és nonverbális módokon
történő bemutatásával elfogadtassák
magukat és minél sokrétűbb
kapcsolatokat alakítsanak ki társaikkal és
tanáraikkal.
A korosztályra jellemző módon a
gyermekek mozgásigénye igen nagy, ami
változatos, a mozgáskultúrát fejlesztő
feladatokat igényelt.
Az első félévben a feldolgozott mesék
dramatizálása során minél több játékos
mozgáselemet igyekeztünk beépíteni, így
a testük „egészével” átélt történetek
előadása a mozgáskoordináció
fejlesztésén túl mind a kognitív, mind
pedig az emocionális fejlesztést szolgálta.
Továbbá, mivel apróbb, finomabb
kézmozgást igénylő feladatok megoldása
még gondot okoz, valamint magasabb
szintű absztrakcióra még nem képesek a
gyerekek, ezért a kisebb bábok helyett az
egész testet megmozgató dramatizálást



6

igénylő feladatokat választottuk.
A második félévtől azonban a „kéz” mind
a feldolgozott mondókák tartalmát mind
pedig a feldolgozás módját illetően egyre
inkább előtérbe került. Az egész testet
megmozgató játékos feladatokon túl
egyre inkább a finomabb kézmozgást
igénylő feladatok felé haladtunk.
A korosztályra szintén jellemző módon a
gyerekek a vizuális élményen túl a
komplex; látás, hallás, tapintás útján
szerzett ismereteket igénylik, ezért az
idősebb korosztályoktól eltérő módon
több érzékszerv bevonását igénylő
feladatokra volt szükség. A mondókák
segítségével a nyelv akusztikai jellemzőit
ösztönösen sajátították el és a mondókák
feldolgozása során testrészeik, illetve
különböző tárgyak (termés- és
gyurmabábok) érintése, megmunkálása
segítette a komplex elsajátítást.
A gyerekek munkabírása, a
figyelemösszpontosítás időtartama még
kisebb az első osztályban ezért 30 perces
órákat tartottam, melyeken rövidebb,
többféle készség fejlesztésére irányuló
feladatokat terveztem.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
Az első osztályos tanulók bár minimális szókinccsel rendelkeznek, a beszédre,
szereplésre való hajlandóságuk nagy. Fontos számukra, hogy beilleszkedjenek, hogy
megtalálják a helyüket, egy, a számukra folyamatosan táguló világban, ahol már nem
csupán a családban, de az iskolai, baráti közösségekben is sokrétű kapcsolatokat
kell kiépíteniük. Így tehát egyre inkább felismerik a kommunikáció fontosságát. Erre
az általános kommunikációs igényre kell az idegen nyelvi kommunikációt is alapozni.
Számukra az idegen nyelvi ismeretszerzés nem különíthető el az anyanyelvi
fejlesztéstől. Az idegen nyelven megismert mesékkel, ismeretekkel kapcsolatos
élményeiket spontán módon magyarul fejezik ki, ezért a tananyag feldolgozása
során, az anyanyelven történő bevezetés és összefoglalás nem csupán az
anyanyelvi fejlesztést szolgálja, de jelentős emocionális hatással is bír. Az
anyanyelven történő kommunikáció célja tehát nem az, hogy megmagyarázzuk,
lefordítsuk a történetek, mondókák, dalok szövegét, hanem, hogy azok tartalmával
kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket kifejezhessék. Így nem érzik majd azt, hogy az
idegen nyelven történő kommunikáció a kifejezhető gondolattartalmak körét leszűkíti.
A szókincs bővítése kommunikációs helyzetekben történik, melyekben a megértésre
való törekvés fejlesztése központi jelentőséggel bír. Az autentikus idegen nyelvi
tartalmak feldolgozása során értelmes, motiváló, kommunikatív kontextusból
kiindulva non-verbális eszközök, gesztusok, árnyalt hangsúlyozás és hanglejtés
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segítségével folyik a tanítás. Így a globális megértésre törekszünk, melyben a tanulók
aktív részvétele fontos szerepet kap. Ez az aktív részvétel cselekvéseket, illetve rövid
egységként elsajátított szövegrészek ismétlését jelenti. Így az utánzásnak mind
verbális, mind pedig non-verbális szinten fontos szerepe van és azonnali
visszajelzésre ad lehetőséget mind önmaguk, mind pedig a tanár számára.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében
Az általam korábban használt nyelvkönyvek nem lettek volna alkalmasak az első
osztályos tanulók számára, mivel a bennük lévő szövegek, feladatok, a feldolgozást
segítő módszerek még idegenek, ismeretlenek az óvodából épp kikerült gyerekek
számára. Olyan könyvekre volt szükség, amelyek a bennük lévő történetek,
illusztrációk révén „hidat alkotnak”, tehát átvezetnek az óvodából az iskola világába.
A választott könyvek egyaránt ismerősek és ismeretlenek voltak, egyrészt mivel
felépítésükben hasonlatosak a hazai gyermekkönyvekhez, másrészt viszont egy
idegen nyelvi kultúra termékeiként egy új világot nyitottak meg. Az autentikus
szövegek, mesék, mondókák jól kapcsolódtak a célnyelvi ország kultúrájához.
A hangkazetták szintén nagy segítségünkre voltak, egyrészt mert a dalokat bevezető
hangeffektusok (utcazaj, zsír sistergése a serpenyőben) segítették a tartalom
megértését, másrészt mert az „igazi angol” gyermekhangok meglepően erős motiváló
hatással voltak a csoportra, és végül, mert a zenei aláfestés a dalszövegek ritmikai
jellemzőit emelte ki.
Fontos megjegyeznem, hogy az összeválogatott könyvcsomag csupán kis részét
sikerült felhasználni, tekintettel az elsős korosztály sajátos igényeire. Elsősorban a
kevés szöveget, de nagy méretű, színes, figyelemfelkeltő képeket tartalmazó, a
korosztály gondolat- és élményvilágához kötődő történeteket tartalmazó
képeskönyveket és vidám hangulatú, rövid dalokat, mondókákat tartalmazó
hangkazettákat tudtunk felhasználni. Ugyanakkor, a későbbi években fokozatosan
felhasználható lesz a többi, sokrétűbb anyagot tartalmazó könyv is.

Témák kiválasztása:
Az első félév során az „állatok” témakört dolgoztuk fel. Ez a témakör sokoldalúsága
okán a korosztály kedvence, hiszen az ember és állat kapcsolatáról illetve rejtett
módon az emberi kapcsolatokról, problémákról, félelmekről is beszélgethetünk a
témakör feldolgozása során.
A tanórákon egy klasszikus népmesét, (Goldilock and the Three Bears) egy brit
ünnepkörhöz köthető mondókát, (In a Dark, Dark Wood) egy állatkerti témában írott
rövid képes mesét, (Dear Zoo) és egy modern mesét (Where the Wild Things Are)
dolgoztunk fel.
Az első mese a családi kapcsolatokról, problémákról, összetartozásról és magányról
egyaránt szól. Itt tehát szociális kérdésekről is beszélgethettünk. A második
mondóka, valamint a negyedik történet a félelmekből táplálkozó fantáziavilággal
foglalkozott, míg a harmadik történet ember és állat kapcsolatáról szólt.
A történeteket rövid magyar nyelvű, a témára irányuló beszélgetéssel vezettük be,
majd a szöveg gesztusokkal és egyéb non-verbális eszközökkel, illetve képes
illusztrációkkal kísért prezentációja következett. Itt a globális szövegértés volt a cél.
Ezt követően manuális tevékenységek következtek. A gyerekek rajzos illusztrációkat
készítve a vizualitás nyelvén interpretálták a hallottakat, illetve maszkok, kellékek
készítése során mélyítették el a szerzett ismereteiket.
Végül dramatizálás következett, melynek során mozgásos tevékenységeken át
segítettük a lehető legteljesebb átélést.
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A bevezetés közös beszélgetéssel indult, majd a történet prezentálása is frontálisan
történt. A szövegértést elmélyítő feladatokat a gyerekek egyénileg vagy csoportosan
végezték, végül a történet előadása, az összefoglalás ismét frontálisan történt.
A tanév első félévében tehát a tartalom volt a figyelem középpontjában. Egy-egy a
gyerekek élményvilágának megfelelő történet, mese globális megértése volt a cél. A
gyerekek felfedezhették, hogy számukra ismerős helyzetek, érzések, vágyak
kifejezése lehetséges idegen nyelven is, így az „idegen forma” nem akadályt jelent,
hanem egy megfejtésre hívó rejtvényt, mely egy ismerős világot tárhat fel előttük.

A második félév az állatoktól vezetett az emberi világhoz mondókák dalok
segítségével.
Az If you’re happy című dal és könyv az emberek és állatok számára egyaránt
ismerős öröm érzésének kifejezési módjait járja körül. Ennél a témánál a gyerekek
nem csupán mozgáskészletüket gazdagíthatták, de számos mozgásra és
hangjelzésre utaló hangutánzó szóval is találkozhattak, melyek azonosítása könnyű
és élvezetes volt a számukra. A mozgásos és akusztikus jellegű feladatok után
vizuális jellegű feladatot is kaptak, melyben a rész és egész viszonyát vizsgálva
logikai műveleteket is végeztek.
A következőkben egy mondókacsokrot dolgoztunk fel (This little pig …, An elephant
walks like this…, Eeny, meeny…, Five little monkeys…, Five naughty monkeys…).
Ezekben a mondókákban is állatok jelennek meg, mégis az emberi testhez, a
kézhez, ujjakhoz kötődnek, azok megszemélyesítésével teremtenek egy gyermeki
fantáziavilágot.
A feldolgozás menete hasonló volt az eddigiekhez, csupán itt a mozgásos
tevékenységek nem a feldolgozás végén, hanem az elején jelentek meg és
végigkísérték a feldolgozás menetét.

Az emberek témakör a barátok és az iskola témáját járta körül. A második félévben a
tanulók már sok tapasztalatot szereztek ebben a témában, de ugyanakkor a vágyak
fantáziavilága is még élénken él bennük. Tehát a téma egyaránt kötődött a valóság
és a fantázia világához.
A „Best Friends, Special Friends” című könyvet lapozgatva a felvonultatott, illetve
általuk kitalált jelzős szószerkezetekkel szokásos és rendhagyó módon is
jellemezhették valódi és elképzelt barátaikat. A feldolgozás során mimetikus
játékokat alkalmaztunk, illetve rajzos rejtvényeket készítettünk.
A Here Comes… című könyvvel bevezetett témakör az iskola világáról szólt. Itt az
egész év során szerzett tapasztalatokról mesélhettek, bemutathatták más tantárgyak
tanulása során szerzett ismereteiket. Mivel ekkorra már elsajátították az írás és az
olvasás tudományát, „közkívánatra” egyszerű, korábban tanult szavakat tartalmazó
rövid írásos feladatokat is megoldottunk.
A következő témakör az étkezéshez kapcsolódott. A tanult dalok (Ten fat sausages,
Do you know the muffin man, Hot cross buns…) érdekes hangzásukkal, ritmusukkal
hatottak a gyerekekre. Ezen kívül nem csupán egy-egy eljátszható szituációt kínáltak
(pl. vásárlás) de a brit kultúráról is mesélhettem általuk.(Hot cross buns – Húsvét)
A Dinner Time Rhymes című könyv feldolgozásakor fiú- és lánynevek valamint ételek
neveit kapcsoltuk össze rímek által. Itt az összecsengő szavak hangzását emeltem
ki.
A második félévben tehát a „forma” volt fókuszban. Ez azonban nem a hagyományos
értelemben vett nyelvtanulást jelentette, mivel az angol nyelv formai jegyeit nem
elemeztük, nem bontottuk részeire. A feldolgozott dalok, mondókák az idegen nyelv
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ritmusát, lüktetését ismertették meg a gyerekekkel. Így, bár az angol nyelv számos, a
magyar gyerekek számára ismeretlen hangzót tartalmaz, valamint hanglejtése és
hangsúlyozása is idegen, a mondókák élénk lüktetését és a rímekben rejlő ritmust
azonnal, ösztönösen felismerik a gyerekek. Így tehát az idegen nyelv hangzását a
tartalomhoz hasonlóan globálisan érzékelik és ösztönösen reprodukálják.
Az első félévben olyan témakört választottam, (állatok) amely az első osztályos
tanulók számára motiváló. Pozitív érzelmi viszonyulásokra építhetünk, valamint a
fantázia világára is hat.
A témakörrel kapcsolatosan a gyerekek sok bővíthető élménnyel, ismerettel
rendelkeznek, melyeket otthonról és az óvodából hoztak. Egyrészt azért népszerű,
mivel a házban, ház körül élő állatokról az elsős gyerekek már sokat tudnak, róluk
szívesen beszélnek.
 Másrészt a háziállatoktól kiindulva a gyermekek fantáziáját, információéhségét
inspiráló, távoli egzotikus országok állatairól is beszélgethetünk, így az ismerttől
kiindulva a világról szerzett tudásuk is bővíthető.
Ez a témakör az emberek világához vezet, illetve azon belül is elhelyezhető. A
mesékben az állatok többnyire emberi jellemvonásokkal rendelkeznek, így az
emberek világán belül is számos ismeretet szerezhetnek.
Az állatmesék klasszikus, kultúrákon átívelő motívumokkal is rendelkeznek, tehát az
interkulturális oktatás fontos célja is megvalósulhat a témakör feldolgozása során.
A témakör mindkét nemhez tartozó tanulókat egyaránt érdekli.
A témakör feldolgozása során számos mozgásos elemet tartalmazó játékot
tervezhetünk.
A témából kiindulva a feldolgozás során a konkréttól haladva az absztrakció
különböző szintjeit érhetjük el az adott tanulócsoport mindenkori igényeihez
rugalmasan alkalmazkodva.
A második félévben is folytatódott az első félévben kezdett témakör, de egyre
közelebb jutottunk az emberi világhoz, azon belül is a barátok és az iskola világához.
Ebben az időszakban már sok tapasztalattal, sikerekkel és kudarcokkal is
rendelkeznek a gyerekek az iskolai közösség bonyolult kapcsolatrendszeréről. Ezért
érdeklődéssel fogadják a témát.
A mondókák esetében otthon vagy az óvodában tanult hasonló példákra építettem.
Az öt ujjat megszemélyesítő, mozgató mondóka a magyar nyelvterületen is
népszerű.
A több szereplőt igénylő kiszámolók a közösségi kapcsolatok elmélyítését is segítik.
Az elsősorban a felnőttek világához tartozó szerepjátékok nem képezték a tervezett
feladatok, témák központi részét, ám „közkívánatra” mégis megjelentek (vásárlás,
étterem). Ezekben az esetekben  a gyerekek a felnőttek világát utánzó, mintát követő
izgalmára építettem.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
Az első félévben az „állatok” témakörön belül négy résztémával foglalkoztunk. Egy-
egy téma bevezetése anyanyelven történt. A tanulók a bemutatott könyv borítója,
néhány illusztráció alapján beszéltek a témához kötődő személyes élményeikről,
illetve a témához kötődő, már ismert magyar mesékről.
Ezt követően a történet bemutatása következett. A cél a nyelvi tartalom globális
megértése volt, amit gesztusokkal, mozgással illetve a képi illusztrációk segítségével
igyekeztem elérni. A bemutatást a gyerekek spontán reakciói kísérték és követték.
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A következő szakaszban történt az ismeretek elmélyítése. A gyerekek rajzos
illusztrációkat, maszkokat készítettek, képeket vágtak ki, színeztek, termésbábokat
készítettek. A tevékenységek során újra hallották az idegen nyelvi szöveget, amit
utánozhattak, ismételgethettek. Ezek a feladatok viszonylag rövidek voltak, mivel a
gyerekek figyelme ebben az életkorban rövidebb ideig tartható fenn.
Az utolsó fázisban dramatizálás következett. A gyerekek maszkok, kellékek
segítségével előadták a mesét. A narrátor és súgó a tanár volt, de ezekbe a
szerepekbe a „nézők” is bekapcsolódtak. A szereplők mozgással, rövid
kifejezésekkel vettek részt a játékban.
A második félévben feldolgozott mondókák dalok hangulati bevezetéséhez, illetve
tartalmi megfejtéséhez a hangkazettán hallható hangeffektusok, vagy a tanár által
bemutatott dramatizálás adtak segítséget.
A gyakorlás során a gyerekek fokozatosan kapcsolódtak be a közös előadásba, majd
erősödő önbizalmuk bizonyítására párokban illetve egyénileg is előadták a tanult
dalokat, vagy eljátszották a mondókákhoz kapcsolódó játékokat. A játék vagy az
egész testet megmozgató volt vagy pedig a kéz ujjaira koncentrált. A manuális
jellegű feladatok ebben a félévben is fókuszban maradtak. A tanulók változatos
eszközöket használtak (rajzlap, gyurma, festék, saját testrészeik).

Segédanyagok kidolgozása:
Mivel az első osztályos tanulók a tanév elején még nem tudnak írni és olvasni,
valamint az ismeretszerzés korábban már általuk ismert módját követtük, ezért a
készségfejlesztés során kizárólag a hallás alapján történő szövegértésen illetve a
beszédfejlesztésen volt hangsúly. Ez a felhasznált könyvekhez készített feladatok,
feladatlapok, kiegészítő anyagok jellegét alapvetően meghatározta.
A segédanyagok alapvetően a könyvekben szereplő illusztrációk voltak, valamint a
tanár által készített rajzos jellegű feladatlapok, valamint a tanulók által készített
illusztrációk és egyéb a dramatizálás során használt kellékek.
A kulturális témák (Halloween, Húsvét) feldolgozása során a teremben a tanár és az
idősebb tanulók által összegyűjtött képek, tárgyak is segítettek.
A bábkészítéshez a természet anyagait, terméseket is felhasználtunk, illetve
gyurmából is készítettek szerepjátékhoz szükséges kellékeket.
A mondókák feldolgozásához a kéz ujjait használtuk (befestettük, arcot rajzoltunk rá,
maszkot húztunk rá).
Több esetben használtam a klasszikus mondókákat tartalmazó Sing a Song of
Sixpence című versgyűjteményt és a hozzá tartozó hangkazettát. A könyv azért is
hasznos, mert az egyes mondókákhoz kapcsolódó kultúrtörténeti információkat is ad,
valamint a hozzá kapcsolódó hangkazettán gyermekek énekelnek és szavalnak,
amely motiváló hatásúnak bizonyult.

Az első félévben az első osztályos tanulók számára nem készültek írásos
feladatlapok, mivel az írás és olvasás fejlesztése még nem volt cél. Kizárólag rajzos
feladatlapok készültek, melyeket színezve, kiegészítve, kivágva használtak fel a
gyerekek.
A második félévben is hasonló feladatlapok készültek. (Az ettől eltérő, betűket, rövid
szavakat tartalmazó feladatlapok elsősorban az írás-és olvasáskészségükkel
büszkélkedő elsősök kívánságára készültek, ám az írott szövegek kezelése továbbra
sem volt fontos oktatási cél.)
A manuális tevékenységekhez is szükség volt mintára vagy kiegészítendő sémára.
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Tanulói teljesítmények értékelése:
A cél nem elsősorban a lexikai tudás átadása volt, így az értékelés sem valamely
teszttel mérhető tudásra irányult. Az értékelés képességekre irányult. Ezekről a
tanórák során folyamatos visszajelzést adtak a gyerekek.
 A bevezető beszélgetés során felmértem, hogy milyen ismeretekkel, élményekkel és
anyanyelvi szókinccsel rendelkeznek a témával kapcsolatban.
A szövegfeldolgozás során a globális megértésről tanúskodtak a spontán
megjegyzések, amelyek a szöveghallgatást kísérték. A gyakorló feladatok során
elsősorban mozgásos, rajzos feladatokat végeztek. Ekkor egymást is figyelve
társaiktól is tanulhattak. A non-verbális feladatok megoldása során azonnal
visszajelzést kaptam a megértés szintjéről.
A második félévtől a tanulók egyre több versenyfeladatot igényeltek, melyek
visszajelzést és értékelési lehetőséget adtak számukra is.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Iskolánkban eddig a negyedik osztályban kezdődött a nyelvtanítás. Ekkor mind a
négy alapkészség (szövegértés, beszéd, írás, olvasás) fejlesztése párhuzamosan
indult. Ez a gyakorlat néhány gyerek számára problémát jelent. A projekt
segítségével egy hosszabb, szóbeliségre épülő bevezető szakasz révén a korábbi
kudarcok kiküszöbölhetők.
Korábbiakban az idősebb korosztály igényeinek megfelelően elsősorban magasabb
absztrakciós szintet feltételező vizuális segédanyagokat használtam. Az elsősekkel
való munkámban viszont több érzékszerv bevonására volt szükség, több mozgásos,
egész testre ható játékos feladat tervezésére volt szükség. Ez a pedagógiai
eszköztáramat bővítette.
A szövegfeldolgozás során több non-verbális eszközt kellett használnom valamint
hangsúly és hanglejtés tekintetében árnyaltabb eszköztár kiépítésére volt
szükségem.
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2. Szélesy Esztella – Angol nyelvi oktatási projekt 3. osztályban

Iskola neve Dózsa György Általános Iskola
Iskola címe Veszprém, Szent István út 56.
Igazgató Eisenbeck István
Tanár Szélesy Esztella
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. – 2005. jún.
Osztály 3.
A tanulócsoport létszáma 16
Heti óraszám 2
Nyelvtanulás kezdete 3. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: A tanulók munkához való hozzáállása

pozitív. Van feladattudatuk, könnyen
motiválhatók. Az alapkészségeket és
képességeket tekintve életkoruknak
megfelelően fejlettek. Az osztályközösség
jó, igyekeznek egymásra odafigyelni és
egymást segíteni. A világról sok hasznos
ismeretük van, ami a tanulást könnyíti. A
nyelvi szintjük viszont különböző, van pár
gyerek, aki több, gyermekek számára
szervezett nyelvtanfolyamot is részt vett.
Vannak, akik magántanárhoz járnak. Ezt
előzetesen nem feltételeztük. A gyerekek
azonban nem váltak alulmotiválttá, a
feladatok változatossága segít a
motiváció fenntartásában. A különböző
háttér szintén alátámasztja, hogy a
kísérleti oktatási projekt egy jó lehetőség
volt arra, hogy az olykor nem túl motiváló
tankönyvet kiváltsuk egy a gyerekek
számára érdekesebb komplex anyaggal.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból:

Célkitűzések:
Kommunikációs készségek kiemelt fejlesztése autentikus anyagok felhasználásával.
A szókincs bővítése és egyszerű mondatstruktúrák reprodukálása.
A nyelvelsajátítás elősegítése a mesékben fellelhető ismétlődő elemek segítségével.
Megismertetni a tanulókat a nyelv hangzásvilágával.
A hallási utáni megérést és a beszédkészség fejlesztése.
Az olvasás- és íráskészség fejlesztésének előkészítése.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében:
A tervezés során először a témaköröket fűztük fel, amelyhez választottunk témához
illő mesekönyveket. Az előző évek tevékenység alapú mesefeldolgozó órái pozitív
tapasztalatokkal gazdagítottak minket. A tíz mesekönyv kiválasztásánál a meglévő
tapasztalatokat ötvöztük a továbbképzésen hallott és a könyvekben olvasott
ötletekkel. A mesekönyvek feldolgozását a változatos tevékenységekkel egészítettük
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ki. A már meglévő és a folyamatosan beszerzett tanári kézikönyvek képezték azt a
bázist, melyre felépítettük a komplex személyiségfejlesztő projektünket.
Sok a témakörhöz kapcsolódó szakirodalomban olvastam már, hogy a
mesehallgatás, olvasás máskor nem tapasztalható atmoszférát teremt, olyan
együttmozgást a hallgató (befogadó) és a mesélő között, mely máskor nem
tapasztalható. Nem gondoltam volna, hogy a csoport – tanár interakció során is lehet
ilyen varázslatot megvalósítani. Ez az azt követő feladatok motivációs bázisának
megteremtésében sokat segített. A mese természetes közeget teremtett az igazi
kommunikációra.
A szóbeli kezdő szakasz céljainak megfelelően a hallás utáni megértésen és az
utánzáson volt a hangsúly. Az autentikus mesék a természetes nyelvelsajátítás
eszközeként szolgáltak.

Témák kiválasztása:
A kísérleti oktatási projekt tematikáját a négy évszak adta. Rendezőelvként így
nemcsak a megtanítandó nyelvi struktúrák és a mesében szereplő szókincs
szerepeltek, hanem a mesék egymásutániságát az évszakok aktualitása is
befolyásolta. Ezzel az elvvel a brit kultúrkör nevezetesebb ünnepeinek bemutatására
is alkalom nyílt. (Halloween, Christmas, Easter). A tematikához választottuk ki a
tanév során feldolgozott meséket, összesen tizet. Törekedtünk arra, hogy a
könnyebb olvasmányoktól haladjunk a nehezebb felé, hogy a kiválasztott nyelvi
anyagok egymásra épüljenek, és hogy az előzetesen elsajátított ismeretek
megerősítsék az újonnan következőt. Állandó ismétlésre és az ismeretek
koncentrikus bővítésére is tudatosan figyeltünk. Törekedtünk arra is, hogy a csoport
minden tagja találjon számára kedves témát.
Az évszakok változásával önálló megfigyelésekre, azok rögzítésére és megvitatására
is sor került. Az állandó ismétlés, a tudatos visszacsatolás a rögzült ismeretek
természetes és stressz-mentes gyakorlását és számonkérését tették lehetővé. A
kiválasztott mesekönyvek nemcsak az új anyag bemutatására, hanem ismétlésre is
lehetőséget adtak.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
A feladatokkal az egész személyiségre próbáltunk hatni lehetőleg az összes
érzékszervet bekapcsolva. Figyeltünk, hogy a beszédkészség, a hallás utáni
megértés, a helyes kiejtés és az intonáció mellett fejlesszük a vizuális és auditív
észlelést, a motorikus készségeket és az intelligencia aspektusait, különös tekintettel
az interperszonális és a metakognitív intelligenciára.

Segédanyagok kidolgozása:
A projekt során beszerzett anyagok távlati lehetőségeket teremtettek, hiszen minden
évfolyam tanmenetébe beépíthetőek ezek a taneszközök.
Nagyon sok feladatlapot, eszközt, szemléltető anyagot mi készítettünk el.
Sok tanári feladatbankot forgattunk át, hogy a megfelelő tevékenységet találjuk meg
a megvalósítandó feladathoz. A tavalyi Világ – Nyelv programban nyert taneszközök,
módszertani könyvek jó alapot nyújtottak a további fejlesztéshez. Sokszor forgattuk a
tavaly beszerzett JET Primary Resource Book kiadványait, az ELI daloskönyveit és
az Oxford University Press gondozásában megjelent alábbi könyveket: Very Young
Learners, Young Learners, Games For Children, 100+ Ideas for Children. A
feladatgyűjteményeken kívül találtunk az Eötvös Kárloly Megyei Könyvtárban néhány
nagyon hasznos elméleti munkát: Richmond Handbooks for English Teachers
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(Teaching Very Young Children, An Introduction to Teaching English to Children,
Helping Students To Learn) és a kreatív ötletekhez A Rainbow Year c. kiadványt
(Belair Publications)
További autentikus meséket, verseket és mondókákat az interneten kerestünk.

Tanulói teljesítmények értékelése:
Negyedévenként fogalmaztunk meg új célokat (ezt az évszakok váltakozása
indukálta), egy-egy téma lezárásaként tevékenységekbe ágyazott „felmérést”
készítettünk, amely lezárt egy-egy egységet. Az életkori sajátosságoknak megfelelő,
tanuló-barát szemléletünket bizonyítja, hogy inkább az elkészített tárgyak voltak az
értékelés tárgyai. A gyerekek így nem hiányolták a hagyományos ötös skálán való
értékelést.
A gyerekek számára nagyon fontos az állandó visszacsatolás, értékelés, ezért
nagyon konkrét, kézzel fogható és a gyerekek számára érthető értékelést
választottunk. Minden hónapban a hónapra jellemző más és más figurát (matricát)
gyűjtöttek a gyerekek Ezeket egy-egy tevékenységben nyújtott aktív részvételért
kapták. Minden órán jó visszacsatolást jelentett a gyerekek motiváltsága, aktivitása.
A feladat sikerét és sikerességét ez mérte a legjobban.
A negyedévkor kiadott szülők számára szóló értékelést ők is nagy izgalommal várták.
Igyekeztünk az értékelés súlyát néhány személyhez szóló mondattal ellensúlyozni. A
féléves, háromnegyed éves és év végi értékelés szempontjai azonosak voltak.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
A projekt új lehetőségeket mutatott az iskolai munka fejlesztésében. A napi munkát
színesebbé, érdekesebbé tette, a napi rutintól eltérő tervezést igényelt, ami új volt.
Még tudatosabb tervezést tanultunk. A projektben való részvételem új részterületek
tanulmányozására hívta fel a figyelmet (pl. tanulásmódszertan, projektpedagógia,
értékelés új megközelítési módjai). Próbáltam tudatosabban felhasználni és átadni a
tavalyi projektben a diszlexiával kapcsolatban megszerzett ismereteimet is (Világ –
Nyelv Előre fuss! programból). Tapasztalataink megerősítést nyertek. Még tanuló-
barátabb, elfogadóbb tanári attitűd alakult ki bennünk. „Mindenki jó valamiben”- elv
megvalósulását sikerült elfogadni.
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3. Kovácsné Pósa Éva – Angol nyelvi oktatási projekt 4. osztályban

Iskola neve Hunyadi Mátyás Nevelési Oktatási
Központ

Iskola címe 5200 Törökszentmiklós Hunyadi u. 6.
Igazgató Szécsi Pál
Tanár Kovácsné Pósa Éva
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. -2005. jún.
Osztály 4.a, 4.b
A tanulócsoport létszáma 23, 23
Heti óraszám 3
Nyelvtanulás kezdete 1. osztály 2. félév heti 1 óra, 2. osztály

heti 1 óra, 3. osztály heti 2 óra
A tanulócsoport rövid jellemzése: A tanulócsoportok vegyes képességű

gyerekekből állnak, két osztályból
kerültek egy-egy csoportba. A csoportok
magas létszáma ellenére jól
aktivizálhatók, nyelvtanulás iránti
motiváltságuk nagyon jó. Érdeklődő,
nyitott gyerekek. Mivel első osztálytól
folyamatosan és rendszeresen más
órákon is sokat dolgoznak csoport- és
pármunkában, ezért ez nem új számukra
a nyelvórán sem.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
A következő év legfontosabb feladatának tartom, hogy a tanulók beszédkészsége a
szavak szintjéről eljusson a mondatok szintjére. A gyerekek képesek legyenek
egyszerű mondatokat alkotni, egyszerű mondatokkal kommunikálni. Megértsék az
egyszerű kérdéseket és azokra egyszerű mondatokban válaszolni tudjanak.
A passzív szókincsből egyre több szó kerüljön át az aktív szókincsbe. Legyenek
képesek egyszerűbb írott információk megfejtésére az aktív szókincsnek
megfelelően.
Az idegen nyelv az anyanyelvhez hasonló beszédhelyzetekben, tevékenységen
történő elsajátíttatása.
Beszéd- és halláskészség kiemelt fejlesztése játékos módszerekkel a tanulók
életkorának és gondolkodási szintjének megfelelően.
Az angol nyelv sajátos hangjainak, mondatdallamának, ritmusának és
hangsúlyozásának utánzással történő készségszintre emelése.
Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés,
olvasás.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében
A mesék, történetek igen fontos szerepet töltenek be a gyerekek életében. Komplex
élményt ad a nyelvről, a gyerekek mindennapjaihoz kapcsolódó, őket foglalkoztató
kérdésekről szólnak, így nem összefüggéséből kiragadva találkozik mondatokkal,
szavakkal, hanem azok kötődnek vagy egy kedves figurához vagy egy mókás
helyzethez, így könnyebben megjegyzi azokat. Kiválóan fejleszti a hallás utáni értést.
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A szövegösszefüggés, a képek segítik a megértést. A szereplők utánzásával fejlődik
beszédkészségük, intonációjuk. Saját élményüket rajzban kifejezik, ezek
feliratozásával megértésük, írásbeli készségük fejlődik. A történet képeinek
sorrendbe rakásával, hozzájuk szavak és mondatok párosításával logikai készségük
mellett olvasási készségük is fejlődik.
A számítógépes szótárhasználat során fejlődik a tanulók hallás utáni értése, kiejtése,
olvasás- és íráskészsége.
A videófilmek bővítik ismereteiket a világról, hallás- és beszédkészségüket fejlesztik.
Erősödik saját identitásuk, növekszik toleranciájuk a másság elfogadására. A hozzá
kapcsolódó projekt munkák elkészítése során, elsősorban olvasási és íráskészségük
fejlődik, de beszédkészségük is, hiszen felkészülnek a munkájuk bemutatására is. A
változatos munkaformák biztosítják, hogy átéljék a társakkal való közös munka
fontosságát és szépségét, fejlődik együttműködési készségük. Egymást segítik a
tanulásban, tanulnak egymástól.

Témák kiválasztása:
A gyermekek érdeklődési körében elsősorban az állatok szerepelnek. A Spot’s
Magical Christmas című állatos mesekönyv nagyon motiváló hatású, sok, változatos
tevékenység kapcsolható hozzá. A tanmenetbe, a tankönyvhöz szervesen
illeszthető. A mesekönyv feldolgozása a tankönyv néha szokványosnak mondható
feladataihoz képest újdonságot jelent.
Iskolánk tanulói 2004 nyarán itt jártak az angliai Durham-ben. Azóta internetes
levelezést folytatnak az egyik durhami iskola tanulóival, és közös projektben is részt
veszünk velük. Így a városról szóló videó feldolgozására nyitottak voltak a tanulók.
A Dark Tale című történetet azért választottam, mert ezt már többször használtam a
tanítási gyakorlatomban és azt tapasztaltam, hogy a gyerekek élményszerű
szituációban, nagyon eredményesen sajátítják el a történet szövegében szereplő
nyelvi kifejezéseket, szerkezetet.
A téma folytatásaként a Winnie the Witch című mesekönyvet dolgoztuk fel. A
Halloween ünnepének időszakában aktuális volt a boszorkányról szóló történet.
A The Very Hungry Caterpillar cím mesekönyvet a gyerekek kérésére dolgoztuk fel
közösen.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
Spot’s Magical Christmas mesekönyv feldolgozása
A kutya kép vagy plakát készítése. Saját báb készítése a meséhez- hajtogatott kutya
Témakör: Ünnepek: Télapó, karácsony
Fejlesztési feladatok:
A beszédkészség fejlesztése, dalszöveg reprodukálása. Helyes hangsúly és kiejtés
gyakorlása.
A hallott szöveg globális megértése.
A szavak írott alakjának a felismerése.
Olvasási készség fejlesztése
Lépései:
Ráhangolódás a történetre
Játék: barchoba
Daléneklés a kutyáról
A főszereplő bemutatása
Kérdésekre válaszolnak a bemutatkozás alapján
A mese felolvasása
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A mese újbóli elmondása a gyerekek bevonásával
A mese képeinek sorrendbe rakása
Igaz-hamis játék
Bábkészítés a meséhez hajtogatással
Ki mondta? mondatok válogatása a szereplők szerint
A mese eljátszása szereposztás szerint közösen
A mese eljátszása a csoport előtt

Segédanyagok kidolgozása:
Az alábbi az anyagok felhasználásához szükséges eszközöket, segédanyagokat
készítettem el: a mese képekben, térképek, a szavak tanításához szemléltető képek
készítése, bábok, só-liszt gyurma, saját készítésű feladatlapok, modellek.

Tanulói teljesítmények értékelése:
Az értékelési szempontok, formák kiválasztásánál fő szempontom az volt, hogy a
képességek és a személyiség fejlődését kimutató értékelést kapjanak a gyerekek.
Fejlődjön önértékelő képességük, legyenek képesek egy feladat megoldásánál saját
induló szintjüket felmérni, elfogadni, ehhez viszonyított fejlődésüket (esetleges
hiányosságaikat) felismerni és elismerni. Fogalmazzanak meg célokat arról, mit
szeretnék elérni ebben és ebben a témakörben vagy feladattípusban. Az év
folyamán többször is készítettünk videó felvételt, hogy a gyerekek kívülről is
láthassák, hallhassák saját magukat, ezzel is segítve önértékelésük fejlődését.

 A tanulók értékelése szóban és írásban történik. A szóbeli értékelés folyamatosan
minden órán szerepel. Minden jó megnyilvánulást megdicsérek. Az óra végén a
csoport munkáját közösen értékeljük, ők maguk veszik észre, ki az, aki aznap
ügyesen dolgozott vagy éppen aznap nem volt formában. Matricával, nyomdával,
órai munka piros ponttal, csillaggal, ötössel elismerve és ösztönözve további
munkájukat. Írásban negyedéves értékelést kaptak, amelyben az addigi munkájáról
szöveges értékelést kap, ez egy rövid egy mondatos értékelés. Részletes, a négy
nyelvi készségre kiterjedő szöveges értékelést félévkor és évvégén kapnak a
tanulók, amelybe belefoglaljuk a projekt munkában végzett lelkes munkájukat is.

Az értékelés alapelvei:
A konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha ne címkézés legyen.
A pozitívumok és negatívumok együttes megjelölését tartalmazza, megerősítve
benne, amit jól csinált.
A fejlődés előző fokához kapcsolódik, a perspektíva következő fokát jelöli meg.
A továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg, felhívjuk figyelmét
a legfontosabb tennivalóira.
Róla és neki szól, a fejlődését szolgálja és ösztönzi, nem a személyét minősíti.
Ösztönzést ad a teljesítmény javításához, tehát belülről motiválja a gyereket.
Beavatja a szülőt is a folyamatba, támpontokat ad neki a gyerekkel való
foglalkozáshoz, figyelmét lényeges és konkrét dolgokra irányítja, gyermekét segítő jó
tanácsokat olvas ki belőle.
A tanulók nyelvi kompetenciájának mérése is folyamatosan történik. Igyekszem
sokszor az óra eleji játékos feladatokat úgy összeállítani, hogy közben
megfigyelhessem tudásukat, pl. a Stepping stones játék kiválóan alkalmas a szavak
ismeretének leméréséhez. A projekt munkájuk bemutatásánál a beszédkészségük is,
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a kiejtésük is mérhető. Mivel az idegen nyelv értékelése szövegesen történik iskolánk
pedagógiai programja szerint, ezért a projektmunkákért kapott ötösöknek kitűntetett
szerepük van. A tanulók igénylik a „kézzel fogható tudást” is ezért kérik a
feladatlapos, pontokban kifejezett értékelést is. Szummatív értékelést végzünk egy-
egy témakör lezárásánál értékelő lapon. Ekkor a követelmények elérésének mértékét
minősítjük. A tanulók teljesítményét, fejlődését átfogóan értékeljük. Mivel egyik fő
célunk alapszintű gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása, alkalmazása, hétköznapi,
egyszerű helyzetekben, ezért olyan feladatokon keresztül mérünk, ahol ezt
vizsgálhatjuk, elsősorban szóban, minimálisan írásban. Évvégén kis oklevéllel
ismertük el egész éves jó és aktív munkájukat.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Tanítási gyakorlatomban már az első három évfolyamon is használtunk autentikus
anyagokat, mondókákat, dalokat, meséket. Eddigi tapasztalataim, azt mutatják, hogy
a gyerekek nagyon szívesen dolgoznak autentikus anyagokkal, hatalmas
érdeklődéssel fordulnak feléjük. A gyerekeknek jobban fejlődik mondatalkotási
képességük, szóbeli kifejezőképességük jobb, bátrabban használják az idegen
nyelvet, hiszen egy-egy mese, történet feldolgozása során eszközként használják az
angol nyelvet. Arra viszont jobban rá voltam kényszerülve, hogy új anyagokat vonjak
be a tanításomba és ne csak a már meglevőkre, hagyatkozzam. Sok új, nagyon jól
használható anyagra bukkantam a könyvtári búvárkodásaim során. Több időt
szenteltem az órák kiértékelésére és rögzítésére is. A tanulók értékelésének
területén úgy érzem, sokat fejlődtem, tudatosabban és több időt ráfordítva végeztem.
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4. Asztalosné Gáborik Gabriella – Angol nyelvi oktatási projekt 5. osztályban

Iskola neve Szent István Általános Iskola
Iskola címe 2120 Dunakeszi, Táncsics M. u. 4.
Igazgató Kovács Árpád
Tanár Asztalosné Gáborik Gabriella
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. – 2005. jún.
Osztály 5. osztály
A tanulócsoport létszáma 15
Heti óraszám 5
Nyelvtanulás kezdete 2. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: Az általam választott tanulócsoport emelt

szintű tanulócsoport. Többségében
nagyon jó képességű, lelkes, szorgalmas
gyerekek. 5-6. osztályban az emelt szintű
csoportok 5-5 órában, 7-8. osztályban 4-4
órában tanulják azt, így mindenképpen
lehetőségük nyílik a projekt adta plusz
feladatokból származó nyelvi anyag
elmélyítésére.
Mivel a tanulók osztályfőnöke is vagyok,
sikerült a tanév során egyre jobban
megismerni őket. Szeretik a mozgást,
sportokat, a természetet, állatokat.
Ezeket az ismereteket gyakran
felhasználtam az egyes órák autentikus
anyagainak kiválasztásában.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
A projekt során kiemelt feladatként tűztem ki a beszédkészség, a hallás utáni
megértés fejlesztését és az olvasás megszerettetését.
Célul tűztem ki a tanulók együttműködésének fejlesztését is, amelyek változatos
munkaformák rendszeres alkalmazásával segítettem.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében
A projekt megvalósítása során mindig sikerült olyan autentikus anyagot találni,
amelyek szervesen kapcsolódtak a tanmenet témaköreihez (pl. Halloween,
Karácsony), vagy a gyerekek érdeklődési köréhez (pl. macskafélék). A tanulók
érdeklődéssel forgatták az autentikus anyagokat, szívesen vettek részt a
munkákban.
Az autentikus anyagok, mesekönyvek, könyvek feldolgozása során a már korábban
tanult szókincs más megvilágításban került a tanulók elé, így hatékonyan
fejlesztették megértésüket.  Globális olvasási készségüket nagyban előmozdította az
autentikus anyagok olvasása.  Az oktatási projekt nagymértékben előmozdította a
tanulók motivációjának felkeltését és fenntartását a nyelvtanulás és az idegen
nyelven történő olvasás iránt.

Témák kiválasztása:
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A Halloween, karácsony, állatok (macskák, macskafélék) és mesék témakörök során
a következő tanórai tevékenységeket, munkaformákat alkalmaztunk:
Behelyettesítés (Az összekevert betűkből alkotott helyes angol szavakat kellett
beilleszteni a szövegbe.)
Interjúkészítés (A mondat összekevert szavaiból a tanulók helyes kérdéseket
alkottak, majd ezek segítségével interjút készítettek egy másik tanulócsoport
tanulójával, aki „boszorkánynak” öltözött.)
Projektkészítés (Lapozható füzet formájában a macskákról és macskafélékről)
Társasjáték (A tanár által elkészített társasjáték-alapon 2 csoportban)
Memóriakártya készítése (Tanulói munka a tanórán, melynek befejezése, finomítása
házi feladat volt: karácsonnyal kapcsolatos szavak + képek)
Az otthon elolvasott mesekönyveket a tanulók bemutatták a tanórákon

További feldolgozásra került témakörök és autentikus anyagok:
The Wrong Trousers (gyurmafilm)
Ketchup On Your Cornflakes?  - a kérdésfeltevés fejlesztése
Ruhaneműk – vásárlás
Szótárhasználat – Sportok (érdekes, különleges, extrém, híres sportolók),
Állatok (vadon élő, ritka, különleges, veszélyeztetett),
Babe - könnyített olvasmány
Az alkalmazott tanórai tevékenységek, munkaformák:
Behelyettesítés (szöveg kiegészítése hiányzó szavakkal)
Igaz / Hamis állítások a szöveg alapján.
Projektkészítés  (régi korok gyermekruhái, kedvenc ruhák, jelmezek,stb.)
Szótárhasználat (rendhagyó igék 2. alakjának megkeresése, állatnevek
magyarázatainak megkeresése)
Kérdőív kitöltése (olvasott könyvek tetszéséről)
Kérdésekre válaszadás olvasott szöveg alapján
Szógyűjtés olvasás megkezdése előtt
Kvízkérdésekre válaszadás
Táblázat kitöltése olvasott szöveg alapján/ információ kiszűrése
Szavak kigyűjtése olvasott szövegből és azok kategóriákba sorolása
Mini-könyv készítése (könyvminta alapján)
Ki mondta? / Hol található a könyvben?
Kártyára írt magyarázatok alapján szavak kitalálása (állatok, sportok)
Memóriakártya készítése (rendhagyó igék)
Versenyfeladat (információgyűjtés a teremben elszórva kihelyezett lapokról-
kérdések megválaszolása)
Rajzok készítése olvasott szöveg alapján
Levélírás (Képzeld magad XY helyébe és írd le egy barátodnak az eseményeket!)
Társasjáték készítése
Gyűjts pl. jelzőket a szövegből egy adott szóhoz

A legfontosabb vezérelv számomra az életkori sajátosságok figyelembe vétele volt.
Úgy gondolom, ha egy gyereket nem érdekel egy téma magyar nyelven, felesleges
olyan témájú anyagot a kezébe adni idegen nyelven. A tanulók érdeklődési köreinek
kiderítésében segítettek a személyes beszélgetések és az, hogy milyen könyvet
vittek haza otthoni olvasásra legszívesebben az ötödikes tanulók. Az anyagok
tudatos kiválasztásánál fontos szempont volt az is, hogy nyelvileg ne legyen túl
bonyolult, ne legyen nagyon hosszú, tartalmazzon minél több színes illusztrációt.
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Az autentikus anyagok kiválasztásánál arra is ügyeltem, hogy azok irodalmi élményt
is nyújtsanak a tanulók számára.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
Az autentikus anyagok feldolgozása lehetőséget teremtett közös munkák, rövidebb
projektek létrehozására is. A csoportmunkában végzett közös feladatokat rendkívül
hasznosnak találom nyelvtanulási és közösségfejlesztési szempontból is. A tanulók
ismereteiket több forrásból szerzik (tankönyv, autentikus anyagok), így azok
várhatóan jobban elmélyülnek. Ezen kívül remélhetőleg az olvasás és a nyelvtanulás
iránt is felébred/fennmarad az érdeklődésük.
A közös munka során jobban megismerik egymást a tanulók, így várhatóan
személyes kapcsolataik is jobban elmélyülnek, összetartóbb csapattá formálva őket.

Segédanyagok kidolgozása:
A beszerzett autentikus anyagok elegendő forrásként szolgálnak hosszabb időszakra
is. Azért is hasznosnak találom az oktatási projekt vezetését, mert a tanulók
behozzák a saját vagy szüleik könyveit is, és a többieknek bemutatják azokat, így
motiválva egymást is az idegen nyelven történő olvasásra, az „indirekt”
ismeretszerzésre, nyelvtanulásra.

Ez a pályázat abban is segített, hogy a könyvtárunkban lévő anyagokat más
szemszögből lássam és a továbbiakban azokat a jövőben szintén felhasználjam
tanításomban.

Készítettem feladatlapokat, társasjátékot, a tanulókkal memóriakártyákat, a rajzaikat
lapozható formában őrzöm.

Tanulói teljesítmények értékelése:
A tanulói munka értékelése több szempontból is nagyon fontos. A tanulók igénylik a
visszajelzést, akár pozitív, akár negatív. A pozitív megerősítés szerepe nagyon
fontos, sokat dicsérek szóban, mindenkinél kiemelem azt, amiben nagyon jó volt.
A feladat súlyának megfelelően piros ponttal vagy ötössel értékelem az ügyes
munkát, az órai aktivitást, az otthoni külön készülést.
Mivel célunk a motiváció, az érdeklődés fenntartása, nem veszem el a kedvüket
rossz pontokkal, egyesekkel, természetesen szóban jelzek, ha a tanuló pl. valamit
elvállalt, de nem teljesítette azt.
Az értékeléssel a tanulók önbecsülését, önbizalmát szeretném növelni. A
tapasztalatom szerint a tanulók a szóbeli, részletes értékelési formákat jobban
szeretik a tanulók, mint az írásosat.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Már korábban is készítettünk közös feladatokat, kisebb projekteket a tanulókkal (pl.
Project English 1- OUP), amelyeket külön füzetben gyűjtöttek össze a gyerekek
(Kedvenceik, Városuk, Napirendjük, stb.) Ezzel a tanulócsoporttal éppen a Playway
to English (CUP) tankönyvcsomagot fejeztük be, amelyhez sokoldalúan
felhasználható videó-anyag is tartozik. A tankönyv módszertani alapelve a
tevékenység-alapú nyelvtanítás, így folytattuk a tanulók aktív részvételére épülő
nyelvórákat.
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Ez a nyelvtanítási eljárás talán engem is „jobban megdolgoztat”, megpróbálok minél
változatosabb munkaformákat találni, az én kreativitásom is fejlődik általa. A
beszerzett módszertani könyvek sok új ötlettel szolgálnak. Tehát nem mondhatnám,
hogy „gyökeresen” megváltozott nyelvtanári gyakorlatom, mégis úgy érzem, sokat
javul(hat).

Már korábban is használtam autentikus anyagokat egy-egy tankönyvi részhez, de
most, hogy főként erről szólt ez a tanév, bátrabban nyúltam hozzájuk. Nem tartottam
attól, hogy elcsúszom a tanmenettel, ha más anyagokat is bevonok az órákba,
hiszen előre beillesztettem a tanmenetbe. A tanórák során pedig rájöttem, hogy nem
eltértünk az autentikus anyagok használata során a tankönyv anyagától, hanem az
abban tanult szókincs, nyelvtani szerkezetek más megvilágításba kerülnek, akár
könnyebben elmélyülnek. Sok nyelvi szerkezet, a szókincs egy része indirekt módon,
tudat alatt épül be a tanulók nyelvi tudásába.
Korábban is jártam továbbképzésekre, konferenciákra, ezekről sok hasznos
módszertani ötleteket hoztam haza és próbáltam ki, mégis azt mondhatom, hogy ez
a pályázat még aktívabb, kreatívabb munkára ösztönzött, sok időt töltöttem azzal,
hogy minél változatosabb ötleteket, találjak ki és keressek a kár a beszerzett
módszertani anyagokban, akár az Interneten, de a pályázattal kapcsolatos
továbbképzéseken is nagyon sok, jól hasznosítható ötletet kaptam.
Úgy érzem, munkám minősége is javult a pályázati munkában való részvétel során.
A sok autentikus anyag áttekintése pedig saját nyelvi ismereteim felfrissítésében is
nagy szerepet játszott.
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5. Pappné Udvaros Éva – Angol nyelvi oktatási projekt 6. osztályban

Iskola neve Mátyás Király Utcai Általános Iskola
Iskola címe 7621 Pécs, Mátyás király u. 17
Igazgató Bognárné Kapes Klára
Tanár Pappné Udvaros Éva
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. - 2005. jún.
Osztály 6.
A tanulócsoport létszáma 17
Heti óraszám 5
Nyelvtanulás kezdete 1.
A tanulócsoport rövid jellemzése: Első osztályos koruk óta tanulnak

angolul. Az első két évben versek,
mondókák és játékok segítségével
ismerkedtek az angol nyelvvel, majd a
harmadik és negyedik évfolyamon
elsajátították az idegennyelvtanítás során
nélkülözhetetlen tanulási technikákat és
munkaformákat. Negyedik év végén
alakítottuk ki a jelenlegi csoportot az első
évek teljesítménye és egy a
munkaközösség által összeállított
szintfelmérő dolgozat segítségével. Az
idei évben önkéntes alapon több
könnyített olvasmányt olvastak el a
gyerekek.
A csoport emelt óraszámban tanulja az
angol nyelvet és képességeik, valamint
erdményességük alkalmassá teszi őket
egyre önállóbb és tudatosabb
információszerzésre.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
Fejleszteni kívánom tanítványaim olvasásértési képességeit. Bővíteni kívánom
ismereteiket Nagy-Britanniával kapcsolatosan. Iskolai projektek során
természettudományos témák feldolgozásába szeretném bevonni diákjaimat.
A tervezett tevékenységek között szerepel olvasmánynapló készítése,
rejtvényalkotás és megoldás, olvasmányokat bemutató plakát készítése, rövid
jelenetek előadása.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében
Pályázatunk beadásának célja az volt, hogy könyvtári állományunk bővítésével
lehetőséget teremtsünk tanulóink számára, hogy angol tudásukat mind többször
használhassák autentikus anyagok olvasására.
Mind több olyan diákunk van, akik hosszabb angol nyelvterületi tartózkodás után
térnek vissza iskolánkba. Az ő differenciált foglalkoztatásukhoz, fejlesztésükhöz nagy
segítséget nyújtanak az eredeti angol nyelvű olvasmányok.
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Jelentősen hozzájárultak az anyagok az iskola által szervezett Angol Nap műsorának
kialakításához.

Témák kiválasztása:
Közösen feldolgozott történetek:
Roald Dahl: The Enormous Crocodile
Raymond Briggs: The Snowman
Roald Dahl: Esio Trot
Halloween ünnepekor Old, Old Witch című vers feldolgozása

Önállóan olvasott autentikus és könnyített olvasmányok

Videó: This is Britain

Legjellemzőbb tevékenységek: mesehallgatás, olvasás, történetmesélés, szöveg
kiegészítése, szómagyarázatok, kitalálós játékok, képleírás, illusztrációkészítés,
véleménynyilvánítás kérdőív segítségével, kvíz, rejtvények készítése, olvasónapló
készítése.
Olyan témát igyekezetem választani, melynek feldolgozása során a kitűzött
kommunikációs és nyelvi célok megvalósulhattak. Ezen kívül, a történet
kiválasztásakor igyekeztem figyelembe venni a tanulók szavazatát azzal
kapcsolatosan, hogy milyen témájú legyen a történet

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
A félév elején és végén közös történet feldolgozást végeztünk. Ennek terméke
egyrészt a csoport tagjainak nyelvi fejlődése, másrészt papíralapon a füzetükben
végzett munka, illetve az itt összegyűjtött kitöltött feladatlapok, illusztrációk stb.
Az önállóan elolvasott könyvek nyomon követhetők egyrészt az ezekről minden
tanuló által vezetett nyilvántartó lapon, másrészt a félév végén készített összesítő
táblázaton.
A „The House on the Moors” c. olvasmány olvasása után önkéntes alapon kitölthető
feladatlap a második félévben kerül felhasználásra.

Más könyvekhez is alkottam feladatlapokat, melyek kitöltését plusz pontokkal illetve
5-ös osztályzattal jutalmaztam.
A második félévi olvasmányhoz kapcsolódóan a teknősökről készítettek
projektmunkát a tanulók.
Szellemi terméknek tekinthető az órán feldolgozott ország ismereti kvíz és az Angol
napi fellépés is.
A tanulók önálló olvasása nem korlátozódik a most megvásárolt könyvekre,
folyamatosan használjuk az eddig meglévő könyvtári állományt is. A kínálat
bővítésére saját könyveimet is a tanulók rendelkezésére bocsátottam.

Segédanyagok kidolgozása:
Az órákon felhasználtam saját fejlesztésű feladatokat, feladatlapokat is.
Az önálló olvasmányok feldolgozása során használt visszajelző kérdőív, a közös
történet feldolgozás során használt szókártyák, illusztrációk, adaptált (tömörített)
változat, összekevert mondatok a sorba rendezéshez, „cloze-test”-ek, „c-test”-ek.
Ország ismereti kvíz, olvasmányokhoz kapcsolódó feladatlapok
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Tanulói teljesítmények értékelése:
Továbbra is az eddig használt értékelési rendszert használom. A tanulók órai
tevékenységeit (mind a szóbelieket, mind az írásbelieket) folyamatosan értékelem
plusz és mínusz pontokkal, melyeket jegyekké összesítek. Rendszeresen íratok rövid
szóteszteket, és időről időre hosszabb lélegzetű írásbeli munkákat.

Az órai, illetve házi feladatok értékelése során a pozitívumok jutalmazását tartom
szem előtt.

A házi olvasmányokért nem adok jutalmat, hogy valóban az olvasás öröme jelentse
azt. A második félévben az önként vállalt és kitöltött feladatlapokért lehetett pluszokat
és ötösöket szerezni.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Megerősítést kaptam az eddig követett nyelvtanítási elveimmel kapcsolatosan.
Mind nagyobb szerepet kap tanításomban a tervekre alapuló, de a tanulói igényekre
spontán alakuló óravezetés.



6. Koch Kornélia – Angol nyelvi oktatási projekt 6. osztályban

Iskola neve Anikó Utcai Általános Iskola Pécs
Iskola címe 7632 Pécs, Anikó u. 1.
Igazgató Keszthelyi Gyula
Tanár Koch Kornélia
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. -2005. jún.
Osztály 6.
A tanulócsoport létszáma 15
Heti óraszám 3
Nyelvtanulás kezdete 1.
A tanulócsoport rövid jellemzése: A tanulók az alsóbb évfolyamokon (1-3.

évf.) heti egy órában, ezután heti két,
majd heti 2.5, jelenleg 3 órában tanulják
az angol nyelvet.  Nyelvi szintjük kezdő
szint az idegen nyelvi olvasás és írás
bevezetése szakasz után áll. A tanulók
között nagy egyéni különbségek
jelentkeznek. Az osztály testnevelés
tagozatos, így fő érdeklődési területük a
sport, ezenkívül érdeklődnek a
számítástechnika és a filmek iránt.
Nyitottak a világra, az új dolgokra.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
A tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére az alábbi célkitűzéseket
fogalmaztam meg: szókincsfejlesztés, hallás utáni szövegértés fejlesztése, olvasási
készség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése, íráskészség fejlesztése.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében
A szókincsfejlesztéshez nagy segítséget nyújtottak a könyvekben lévő egyszerű, a
tanulók számára érthető szómagyarázatok, amelyeket néhány esetben egyéb
eszközök (vizuális, non-verbális) felhasználásával kiegészítettem. Mivel a történet
egyszerű jelen időben íródott lehetőség adódott jelen idejű cselekvések
megfogalmazására és gyakorlására, illetve az utazással kapcsolatos kifejezések,
nyelvi szerkezetek gyakorlására. A könyvben az egyes fejezetek után található
feladatok is segítséget adtak feladatlapok elkészítéséhez.
A tanév második felében használt autentikus anyagokban lévő szómagyarázatok,
rajzos illusztrációk, színes képek, és térkép segítséget nyújtottak a
szókincsfejlesztéshez, a térképen való tájékozódáshoz, helymeghatározáshoz. Az
olvasás révén a tanulók sok-sok információt szerezhettek az olvasmány szereplőiről,
cselekedeteiről, a sportok jellemzőiről, híres sportolók életéről, London
nevezetességeiről. Az így szerzett ismereteiket pedig a fent említett tevékenységek
során alkalmazták. Két könnyített olvasmány (Changing Places, True Heroes of
Sport) esetében a tanórákon csak bizonyos részek feldolgozására került sor, a
további fejezetek, történetek olvasásához a tanulók hazavihették a könyveket. Így
próbáltam ösztönözni őket az otthoni olvasásra, melyről rövid beszámolót tartottak,
illetve feljegyzést (pl. sportolók személyes adatlapjának kitöltése) készítettek.
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Témák kiválasztása:
Az elmúlt félévben egy témakört dolgoztunk fel: országok, városok, utazás. Az alábbi
változatos tevékenységek keretében használtuk a beszerzett könnyített olvasmányt:
szavak jelentésének magyarázata, szóalkotás összekevert betűkből, szavak
keresése a szókígyóban, szórejtvény kitöltése, válaszadás egyszerű kérdésekre,
szereplők jellemzése, mondatok kigyűjtése, mondatok kiegészítése, hiányos
mondatok kiegészítése, mondatok helyes sorrendbe állítása, igaz-hamis mondatok
megkülönböztetése, a folytatás kitalálása, szereplők útvonalának követése.

A tanév második felében több témakört dolgoztunk fel: szabadidő, épületek, otthon,
család. Az alábbi tevékenységek keretében használtuk a beszerzett anyagokat:
szavak jelentésének magyarázata, szavak keresése szókígyóban, foglalkozások
jellemzése, szereplők jellemzése, tulajdonságok összehasonlítása, válaszadás
egyszerű kérdésekre, kérdések gyűjtése, mondatok kiegészítése, igaz-hamis
mondatok megkülönböztetése, mondatrészek párosítása, a folytatás kitalálása,
sportolók személyes adatainak összegyűjtése, sportok jellemzőinek összegyűjtése,
kitalálós játék, nevezetességek bemutatása, helymeghatározás térképen.

A témakörök kiválasztásában figyelembe vettem, hogy az általunk használt tankönyv
témaköreit. Ezek közül választottam olyanokat, amelyekről azt gondoltam, hogy jól
kiegészíthetőek, illetve beilleszthetők a meglévő témakörök közé.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
1. A tanulók néhány mondatos szöveget írtak, melyben kifejezték kívánságukat arra
vonatkozóan, hogy hová utaznának el szívesen és miért, mivel utaznának, hol
laknának, és mit vinnének magukkal. Írásukat rajzos illusztrációval egészítették ki.

2. Az általam készített egyszerűsített rajzon (mely Földünket ábrázolja) követtük
nyomon a cselekmény időbeli történéseit, melyet jelöltünk is, illetve rajzos
illusztrációval egészítettük ki. Az elkészült projekt révén jól átláthatók az utazás
egyes állomásai, a használt közlekedési eszközök.

3. A tanulók néhány mondatos szöveget írtak, melyben kifejezték kívánságukat arra
vonatkozóan, hogy melyik híres emberrel cserélnének helyet, és összehasonlították
magukat a kiválasztott híres ember tulajdonságaival. Írásukat a híresség képével
illusztrálták.

4. A tanulók által előzetesen gyűjtött képek segítségével csoportosítottuk a sportokat
a következő csoportok szerint: vízi sportok, labdajátékok, téli sportok, egyéb sportok.
A képeket egy nagy lapra ragasztottuk és aláírtuk a sportok neveit. Így négy színes
poszter készült el a sportok neveivel és képeivel.

5. A tanulók kiválasztották kedvenc sportágukat, melyről néhány mondatban
megfogalmazták legfontosabb jellemzőit (a sportág neve, hányan játsszák, mit
viselnek a játékosok, a játék lényege, ki nyeri a játékot). Írásukat rajzos illusztrációval
egészítették ki.

6. A tanulók néhány mondatban megfogalmazták álmaik otthonának jellemzőit
(milyen típusú ház, hol található, mi van körülötte/közel hozzá, egyéb fontos
tulajdonságok). Írásukat rajzos illusztrációval egészítették ki.
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Segédanyagok kidolgozása:
Szükségem volt egy általam készített egyszerűsített rajzra, mely Földünket ábrázolja,
melyet az országok, városok térbeli elhelyezéséhez, illetve a cselekmény időbeli
nyomon követéséhez használtunk fel. Segítségünkre voltak a papírból elkészített
színes zászlók, szókártyák az országok és gyerekek neveivel, illetve egy nagy,
színes poszter, melyen szinte valamennyi közlekedési eszköz megtalálható (az
Oxford University Press által kiadott poszter). A hallás utáni megértés ellenőrzésére,
megerősítésére, és a szavak helyes használatának elősegítésére az általam készített
feladatlapokat használtuk. Egy rövidebb, vakációk reklámszövegeit, szlogenjeit
tartalmazó szöveg használatát vontam még be a projektbe.
A tanév második felében a tanulók a sportokat csoportosítva készítettek egy posztert,
melyhez az általuk gyűjtött képeket használták fel. E munkájukhoz a képes szótár is
segítségükre volt. Általam készített szókártyákat használtunk a szavak és
magyarázatuk párosítása tevékenység keretében. Az épületek, nevezetességek
bemutatásához a könyv képeit kiegészítettem néhány általam gyűjtött képpel is. A
London téma feldolgozásához egy nagy, színes poszter is rendelkezésünkre állt,
melyen a város rajzos térképe látható (Longman által kiadott poszter). A hallás utáni
megértés ellenőrzésére, megerősítésére, és a szavak helyes használatának
elősegítésére az általam készített feladatlapokat használtuk. Egy rövid – álmaim
otthonát leíró – szöveg használatát is bevontam a projektbe.

Tanulói teljesítmények értékelése:
Az értékelésnek egyik módja volt a tanulók munkájának ellenőrzése volt folyamatos
megfigyelés útján. Minden tanuló nevét felírtam a füzetembe, és jellel vagy rövid
megjegyzésekkel értékeltem tevékenységekben való részvételüket. Az 1.
projektmunka elkészítése után a megszerzett ismeretek felhasználását értékeltem
osztályzattal, amelyet szöveges értékeléssel is kiegészítettem az alábbi szempontok
alapján: ismeretek alkalmazása, ötletesség, s mivel rajzos illusztrációt is készítettek
esztétikai szempontok.
A feladatlapok megoldása során a megértés, az információk, ismeretek helyes
alkalmazásának ellenőrzése történt. A válaszokat a feladatok elvégzése után szóban
ellenőriztük. A tanulók az adott témakör feldolgozása után saját magukat is értékelték
szóban, egy skála felhasználásával az alábbi szempontok alapján: aktív részvétel
(nagyon aktív – aktív – kevésbé aktív), feladatlapok megoldása (nagyon jó – jó –
kevésbé jó).
A tanév második felében folytatódott a tanulók munkájának ellenőrzése folyamatos
megfigyelés útján, a fent említett szempontok alapján. A csoportos projektmunka
(poszter készítés) végén a csoportok saját munkájukat, és a csoporton belül egymás
munkáját, feladatvállalását is értékelték szóban, az alábbi szempontok szerint:
sportok helyes csoportosítása (helyes – nem helyes), az elkészült poszter
megjelenése (szép – kevésbé szép), feladatvállalás (amit vállaltam, azt teljesítettem
– nem teljesítettem). A többi (írásos) projektmunka értékelésére szöveges értékelést
alkalmaztam írásban. A hibákat megjelöltem, és az értékelés végén helyes példák
megadásával segítettem a javítást. Kiemeltük a jó megoldásokat, ezeket fel is
olvastuk. A feladatlapok megoldása során a válaszokat továbbra is a feladatok
elvégzése után szóban ellenőriztük. A helyes válaszokért a tanulók pontokat kaptak,
melyeket óra végén összegeztünk, és megállapítottuk, hogy nagyon jól – jól –
kevésbé jól alkalmazták a megszerzett információkat, ismereteket. A témakörök
feldolgozása után a tanulók saját magukat is értékelték szóban, az első félévben
egyeztetett szempontok alapján, ekkor érdemjegyet is kaptak.
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Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Eddigi gyakorlatom során csak az alsóbb (1-3.) évfolyamokon használtam autentikus
anyagokat, mostantól szeretném a felsőbb évfolyamokon is beilleszteni az autentikus
anyagok használatát a tanmenetbe. Szakmai szempontból az oktatási projektben
való részvétel lehetőséget adott a tapasztalatszerzésre, módomban állt néhány tanári
kézikönyvet átolvasni, a felkészítő továbbképzés, és a dokumentáció elkészítése is
hozzájárult eddigi ismereteim felidézéséhez, bővítéséhez.
Április hónapban iskolánk adott otthont a megyei multiplikátor által szervezett
szakmai szemináriumnak, amelynek témája „az autentikus anyagok használata a
kisgyermekek nyelvoktatásában” volt. A szemináriumon való aktív részvétel -
bemutató foglalkozást tartottam -, és a meghívott kollégákkal folytatott szakmai
tapasztalatcsere is hozzájárult célkitűzéseim megvalósításához, nyelvtanári munkám
elősegítéséhez.
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Német nyelv

7. Dr. Gyurgyikné Csabai Andrea – Német nyelvi oktatási projekt 1. osztályban

Iskola neve Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

Iskola címe 5000 Szolnok, Mátyás király út 20.
Igazgató Zágoni-Szabó Józsefné
Tanár: Dr. Gyurgyikné Csabai Andrea
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. – 2005. jún.
Osztály 1. osztály
A tanulócsoport létszáma 13 fő
Heti óraszám 3 x 30 perc
Nyelvtanulás kezdete 1. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: A projekt megvalósítására az első

évfolyamon került sor. A tanulók közül a
nyelvtanulás kezdetekor senki nem
rendelkezett idegen nyelvi ismeretekkel.
Érdeklődésük korosztályuknak
megfelelően a körülöttük lévő szűkebb
világ felé irányult. A szívükhöz
legközelebb álló témák a család, a
barátok, az állatok világa, a színek és a
számok birodalma voltak.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
A projekt kezdetekor hosszútávú céljam a következők voltak:
A tanuló

- legyen motivált, érezzen kedvet a nyelvtanulás iránt
- ismerje fel, hogy anyanyelvén kívül más nyelven is ki tudja fejezni magát és

ennek kapcsán alakuljon ki benne az igény az idegen nyelven való
kommunikációra

- tudja magát tevékenységek során egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezni
- tudjon társaival játszani, legyen együttműködő
- legyen nyitott, érdeklődő, érezzen kedvet más népek és kultúrák

megismerésére
Közvetlen célként a beszédértés és a beszédkészség megalapozását és kis
lépésekben történő fejlesztését tartottam szem előtt.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében:
Az autentikus anyagok kiválóan szolgálják az idegen nyelv tanításának céljait,
segítségükkel hatékonyan megalapozható a nyelvtudás. A tanulók tudatos tanulás
nélkül, könnyedén emlékezetükbe vésik a dalszövegeket, verseket, rímeket,
mondókákat. A szavakkal és kifejezésekkel szövegösszefüggésben ismerkednek
meg és úgy is használják őket. Az eredeti német mesekönyvekkel végzett munka
során a gazdag képanyag segíti őket abban, hogy kevés tanári segítséggel
ismeretlen tartalmakat is értelmezzenek.
A munka során több olyan könyv is a tanulók kezébe került, amely tág teret engedett
a fantáziának, vagy játékként is funkcionált. Egyes autentikus anyagok különösen
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alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a tanulók aktív részesei legyenek a megismerési
folyamatnak. Ezek a foglalkoztató jellegű könyvek sok örömöt okoztak a
gyerekeknek, így az idegen nyelvekhez való hozzáállásuk, kötődésük erősödött. Egy-
egy konkrét témakör feldolgozásakor akár több anyagra is támaszkodhattam, hiszen
a könyvek bőven kínáltak lehetőséget arra, hogy egy adott témát több oldalról
közelítsünk meg.  A kiválasztott anyagok feldolgozása játékosan, sok mozgással,
dalolva, mondogatva valósult meg. A mozgással, cselekvéssel kivitelezett feladatok
rendkívül hatékonynak bizonyultak, hiszen az ezekhez kapcsolódó beszédformák
különösen erősen rögzültek a gyerekekben, könnyen felidézhetőek voltak. A tanulók
nagy lelkesedéssel vettek részt a feladatok közös megoldásában, tehát
együttműködési készségük is fejlődött. Mivel a tanmenetet én magam dolgoztam ki,
nem volt nehéz az autentikus anyagokat beilleszteni a tanítás-tanulás folyamatába.

Témák kiválasztása:
A tanév során az alábbi témaköröket dolgoztam fel a gyerekekkel a tanórákon:

- szűkebb környezet: ismerkedés, barátkozás, bemutatkozás, köszönési formák
- állatok
- színek
- téli ünnepek
- természet: évszakok, növények
- számok (1-10-ig)
- tavaszi ünnepek

A témaválastásnál elsősorban a gyerekek érdeklődését tartottam szem előtt.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:

„Természet projekt”
 Bevezetésképpen az időjárásról, az évszakokról beszélgettünk anyanyelven,

valamint arról, hogy mely hónapok tartoznak az egyes évszakokhoz. Majd
feladatlapon kép alapján ki kellett találni, melyik évszakban készülhetett a rajz. A
két rajz közötti különbségek felfedezésével az volt a cél, hogy a gyerekek
differenciálóképességét, logikai gondolkodását fejlesszük. A tavaszi témára való
érzelmi ráhangolódást inspiráltuk azzal is, hogy a rajzra tavaszt váró állatokat
rajzoltak a gyerekek. Az évszakokat megjelenítő rajzok segítették a szövegértést
az évszakokról szóló mondóka értelmezésénél („Es war eine Mutter...“). A
szövegben szerepelnek már tanult főnevek, a tanulók ezeket felfedezték.

 A tavasz kapcsán a madarakról, költöző madarakról is beszélgettünk, madarakat
ábrázoló képek segítségével. Feladatlapon költöző madarakat kellett összekötni
fészkelőhelyükkel, ahová tavasszal Afrikából visszatérnek. Az előző alkalommal
tanult mondóka felidézésével a tavasz szót tudatosítottuk még egyszer, majd
feladatként kapták a tanulók a szónak (Frühling) a majd elhangzó dalban való
felfedezését. Másik feladat a dalban elhangzó hangutánzó szavak megfigyelése
volt („Alle Vögel sind schon da“).

 A hangzásbeli hasonlóságot felhasználva tavaszi virágneveket azonosítottak a
gyerekek  (die Rose, die Tulpe, die Narzisse…). Képek közül tavaszi virágokat
válogattak ki. Feladatlapon soronként a megfelelő számú virágot kellett
kiszínezni, miután a sor elején álló számot célnyelven megnevezték. Majd arról
beszélgettünk, melyik az az ünnep, amelyet a közeljövőben várunk (húsvét).
Beszélgettünk a húsvéti szokásokról, a virágvasárnapról, majd ennek kapcsán
feladatlapon virágmintákat rajzoltak a gyerekek.
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 A nappalok, éjszakák hosszáról beszélgettünk. Szó eset a tavaszi
napéjegyenlőségről is, valamint március 22-ről, a víz világnapjáról. Ezzel
kapcsolatban egy feladatlap kapcsán arról beszélgettünk, hogy miért van szükség
a vízre és mi lenne, ha nem lenne víz a Földön.

 A Húsvétot várva húsvéti dalokat idéztek fel a gyerekek anyanyelvükön, majd
meghallgattak egy német húsvéti dalt („Häschen in der Grube“). A dalt körjáték
formában sajátították el. A számok ismétlésére egy feladatlapon a húsvéti tojások
megszámlálása révén kerüt sor. Azokat a fészkeket kellett kiszínezni,
amelyekben 3 tojás volt.

 A számok több alkalommal is előkerültek, például a húsvéti színezőn a nyuszik
számának megadásával. Szükség volt a gyerekek jó megfigyelőképességére,
próbára tettük memóriájukat, figyelmüket. A színezős, rajzolós feladatokkal
motoros képességeiket is fejlesztettük. A számtani feladatoknál logikájukra is
szükség volt. Húsvéti nyuszit készítettünk, miközben német gyermekdalokat
hallgattunk hangkazettáról, fejlesztve ezzel a hallásértést, elősegítve a nyelv iránti
érdeklődést.

 A madarakról többször is szó esett, a tavasz, a természet kapcsán. A gyermekek
elmondták, hogy egyes madarak jellegzetes hangot adnak ki. A beszélgetés a
következő dalra való ráhangolódást szolgálta („Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem
Wald“), amelyben a feladat a dalban szereplő madár megnevezése volt. A dal
meghallgatása során a gyerekek örömmel fedezték fel a már ismert szavakat
(Frühling, singen, tanzen). A tavasszal kapcsolatban több dalt is tanultunk, ezeket
gyakran felidéztük, ismételgettük. A dalok szövegének megértését feladatlapon
ellenőriztük, úgy, hogy a lapon négy különböző tavaszi dal tartalmát megjelenítő
rajz szerepelt. Az elhangzás sorrendjében kellett a rajzokat felismerni, majd
kiszínezni.

 A virágok átismétlése kapcsán új mondókát tanultunk, először képekkel
illusztrálva, majd mozdulatokkal kísérve („Ringel, Ringel rose“).

 Ismétlésként újból előkerült az állatos téma, játékállatokat neveztek meg és
csoportosítottak a gyerekek aszerint, hogy melyik él az erdőben és melyik a ház
körül. Az állatokról egy-egy mondatot már meg tudtunk fogalmazni célnyelven
(das Krokodil ist grün). Az állatok lábnyomait is tanulmányoztuk feladatlapon. A
tanulók kiválogatták azokat az állatokat, amelyek veszélyesek. A veszélyes
állatok közül a farkast és a krokodilt ragadtuk ki és megtanultunk velük
kapcsolatban egy-egy versikét („Wolf, Wolf friß mich nicht!“, „Krokodil,
schwimmt im Nil“).

 Az évszakokkal is több ízben foglalkoztunk, mikor milyenek a fák, ezeket
feladatlapokon is feldolgoztuk.

 A tanult dalokat, mondókákat, verseket, amelyek valamelyik évszakhoz
köthetőek, felidéztük.

 A projekt során számos új igével is megismerkedtek a tanulók. A krokodilos
mondóka kapcsán például, megtanulták a „schwimmt” (úszik) igét. Beszélgettünk
arról, hogy mely állatok tudnak még úszni. Egyes állatokról kijelentéseket tettem
célnyelven. A gyerekek feladata az volt, hogy döntsék el, igaz-e az állítás. A
célnyelvi kijelentésre németül reagáltak („Der Teddy schwimmt.“ – „Nein.“).

 A természetben jelentős szerepe van az esőnek is. Miért esik? A beszélgetés
után versikét tanultunk az esőről („Es regnet, es regnet“).

 A Föld napján feladatlapon azon tevékenységet ábrázoló képeket kellett áthúzni,
amelyek a Földre nézve veszélyesek lehetnek. A földgömbről is ejtettünk néhány
szót, valamint arról, hogy hol található hazánk a földgömbön.

 Május 1-je kapcsán vidám májusi dalt tanultunk, májusfát díszítettünk.
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 Az anyák napjáról is megemlékeztünk, színeztünk, barkácsoltunk, közben német
dalokat hallgattunk.

 A térbeli és síkbeli tájékozódást is fejlesztették azok a játékos, főleg rajzzal
kivitelezhető feladatok, amelyeket az irányok tanulásánál, gyakorlásánál oldottunk
meg. A célnyelven elhangzó mondatokkal a szövegértést is ellenőriztük a
különböző tárgyak megfelelő helyre való rajzolásával (Oben ist der Kuckuck.
Links, unten ist die Tulpe.). Keretet rajzoltunk, benne házzal, virágokkal,
állatokkal, a háttérben heggyel. Tanultunk egy új mondókát, amelyet el is
játszottunk („Auf einem gummi – gummi Berg“).

 A madarak napján, május 10-én rajzos feladatlapon dolgoztunk és felidéztük a
tanult madaras dalokat („Alle meine Entchen“, „Alle Vögel sind schon da“,
„Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald“)

 Pünkösd kapcsán a számokat ismételtünk át a pünkösdi rózsák számának
megadásával. A pünkösdi királynak járó korona segítségével is a számokat
gyakoroltuk. A koronákat soronként színeztük ki, így átismételve a tanult színeket
és számokat (Zwei rote Kronen, drei grüne Kronen etc.).

A projekt során nem csak a tanulók idegen nyelvi készségei fejlődtek, hiszen a
fejlesztés kiterjedt a gyermekek személyiségének egészére. Fejlődött a
beszédértésük, a differenciáló készségük, logikájuk, figyelmük, memóriájuk,
aktivitásuk, motoros készségük, együttműködési készségük, ritmusérzékük.
Szókincsük egyre bővült és a tanult lexikai egységeket több helyzetben is
felismerték, itt-ott már alkalmazták is. A tananyagot szinte észrevétlenül sajátították
el, hiszen az mindig be volt ágyazva egy általuk is érdekesnek tartott nagyobb
egységbe, amiről szívesen beszélgettek.
Segédanyagok kidolgozása:
Nagyon sok rajzot, szemléltető ábrát készítettem a projekt során, amelyek egy-egy
dal képi megjelenítését szolgálták és később segédeszközként is funkcionáltak.
Feladatlapokat, színező lapokat is hoztam az órákra és a gyerekekkel együtt is
készítettünk olyan eszközöket, amelyek a tanulási folyamat megkönnyítését, a
változatosságot szolgálták (társasjáték, memóriakártyák, színes korongok, ünnepi
díszek, rajzok).

A tanulói teljesítmények értékelése, mérése:
A gyerekek teljesítményét folyamatosan mértem és értékeltem. Az értékelés szóban
és nem verbális eszközökkel (mosoly, gesztus) történt. Az értékelés mindig ösztönző,
motiváló volt. A jó teljesítményt egész tanévben matricákkal honoráltam, amelyből
10-et kellett ahhoz összegyűjteni, hogy jutalomújságot kaphasson valaki. A munka
során számos lehetőség nyílt a tanulók teljesítményének megfigyelésére,
értékelésére. Azon túl, hogy a körjátékokban, egyéb mozgásos feladatokban jól meg
lehetett figyelni egy-egy gyerek szereplését anélkül, hogy teljesítménykényszert
érzett volna, rengeteg rajzos feladatlapot oldottak meg a tanulók, amelyek
mindegyike játékos formában ugyan, de a tudást ellenőrizte. A feladatlapok az
általános ismeretek bővítését szolgálták, amellett tesztelték a gyerekek verbális
készségét (amikor a rajzról beszélni kellett), lexikai tudását (egy-egy képen látott
élőlény, tárgy megnevezése), logikáját (amikor számtani műveleteket kellett
csoportosítani), figyelmét (számolási feladatok), memóriáját (emlékeztek-e az
előzőekben tanultakra) és számos készséget, képességet, amelyeket a nyelvi órákon
komplexen fejleszteni kell.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
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Elsős gyermekekkel most második alkalommal foglalkoztam pályám során.
Természetesen sok új tapasztalatot szereztem a projekt folyamán. A kipróbált új
módszerek színesítették a munkámat. Sok autentikus anyagot használtam fel és
ezek pozitív hatása végig érezhető volt. A projekt megvalósítása során nyitottabbá,
kísérletezőbbé váltam mind az autentikus anyagok felhasználása területén, mind
módszereimben.



8. Jámbor Anett – Német nyelvi oktatási projekt 3. osztályban

Iskola neve Általános Iskola Törökkoppány
Iskola címe 7285 Törökkoppány, Petőfi u. 1.
Igazgató Kurucz Tibor
Tanár Jámbor Anett
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug. - 2005. jún.
Osztály 3. osztály
A tanulócsoport létszáma 19 fő
Heti óraszám 2 óra
Nyelvtanulás kezdete 3. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: 3. osztályban került sor az idegennyelv-

oktatás bevezetésére, tehát kezdő
nyelvtanulókról van szó. Érdeklődésük
életkori sajátosságuknak megfelelően
szerteágazó, nagyon kedvelik az
újdonságokat, az új munkaformákat.
Szeretik a manuális tevékenységeken
alapuló feladatmegoldásokat. Bármely
témakör bevezetését érdeklődéssel és
kíváncsisággal fogadják. Szeretnek
énekelni, verseket mondani, élményt
nyújt számukra, ha célnyelven tudnak
önálló megnyilatkozásokat tenni. Nagyon
erősen motiválja őket, és komoly
sikerélményt jelent nekik a német nyelvű
mesék megismerése és megértése.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
A nyelvi készségek közül elsősorban a beszédértést és a beszédkészséget kívántam
fejleszteni. A tartalmak révén bővíteni akartam a gyerekek ismereteit. Biztosítani
akartam, hogy a tanulók megismerjenek és alkalmazzanak egy sor alapvető
nyelvtanulási stratégiát. Fontosnak tartottam azt is, hogy az alkalmazott
tevékenységek, munkaformák során fejlődjön a tanulók együttműködési képessége.
Szerettem volna elősegíteni, hogy nyitottak és befogadóak legyenek más népek és
kultúrák iránt. Nagy hangsúlyt kapott a a figyelem és érdeklődés felkeltése és ébren
tartása. Célom volt a tanulók „megmozgatása”, az aktív részvétel a munka során.
Olyan idegennyelv-oktatásra törekedtem, amely a tanulók személyiségének
egészére pozitívan hat.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében:
Az autentikus anyagok nagy segítséget nyújtottak számomra az egyes témakörök
bevezetésében, illetve feldolgozásában. Számos új ötletet adtak a változatos
tevékenységek biztosításához. A tanulók nagyon kedvelték a színes képeket
tartalmazó könyvecskéket, gyakran forgatták azokat szünetekben, illetve otthon. A
tanulókhoz közelálló anyagokkal való foglalkozás sikerélményhez juttatta a diákokat
és kedvet ébresztett bennük a német nyelv tanulása iránt.

Témák és tevékenységek:
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Alapvetően a gyerekek életkori sajátosságait, érdeklődési körét vettem figyelembe a
témakörök kiválasztásánál. Fontosnak tartottam a témakörhöz tartozó szókincset,
annak kezdő szinten történő felhasználhatóságát. Nagy szerepet játszottak a
beszerzett autentikus anyagok tartalmi jellemzői is. Fontosnak véltem, hogy már a
kezdetektől találkozzanak a tanulók az autentikus anyagokkal, bátran nyúljanak értük
akkor is, ha pusztán egy-egy ismert szóra bukkannak. Az a pár ismert kifejezés is
nagy sikerélményt nyújthat a gyermekeknek.
Mivel a 3. évfolyamon nincsenek német nyelvre vonatkozó követelmények, én
magam határoztam meg a céljaimat és azt is, hogy mit várok el a gyermekektől.
Megtartottam a korábbi tanmenet szokásos témaköreit, csak a feldolgozás menetét
és tartalmát módosítottam azoknak a lehetőségeknek a tükrében, amelyeket az
autentikus anyagok kínáltak.

A tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
A projekt megvalósítása során a következő témakörök kerültek feldolgozásra:  Én és
te, A család, A színek birodalmában, A számok világában, Az állatok, Az évszakok
és a tanév végén igazán aktuális Szabadidő és sport. A tanórákon sokféle manuális
tevékenységet végeztek a tanulók,  kirakó-, párosító-, alkotó játékok,  ragasztás,
színezés, nyírás, plakátkészítés, bábkészítés. A különböző tevékenységek végzését
próbáltuk változatos munkaformákkal színesebbé tenni, dolgoztunk csoportban,
párban, önállóan és frontális munkaformában is. Főként a tanév vége felé a
felelevenítő órák során alkalmaztuk a „Stationenarbet” munkaformát, amit a tanulók
nagyon kedveltek. A beszerzett anyagok felhasználása folyamatos volt a témakörök
feldolgozása során, számos tevékenység alapját biztosították. Nagyon kedvelték a
tanulók a versek, mondókák, dalok feldolgozását. Sikerélményt nyújtott számukra
egy-egy idegen nyelvű mese megértése.

Elért eredmények:
A tanulók képesek megérteni a rövid tanári utasításokat, képesek napszakoknak
megfelelően köszönni. Rövid szituációkat képesek önállóan reprodukálni. Jól
begyakorolt kérdésekre önállóan tudnak reagálni egy szóval, illetve rövid, egyszerű
mondatokkal. Önállóan tudnak verseket, dalokat, mondókákat reprodukálni. A tanév
során megismerték a számokat, a színeket, a családtagokat, az állatokat és
varázsállatokat, az évszakokat, illetve rálátást nyertek a szabadidő és sport
témakörre is. Ezekben a témakörökben képesek szvakat, struktúrákat felismerni,
alkalmazni, illetve a helyzetnek megfelelően átalakítani. Önértékelésük még labilis. A
német nyelvhez való hozzáállásuk pozitív, bátor, félelem nélküli megnyilvánulásokat
produkálnak.

Tanulói teljesítmények mérése, értékelése:
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az
ismeretek-készségek elsajátításában az adott időpontban (a tanév közben
folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a
szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, honnan meríthet bátorságot,
önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. Ugyanakkor visszajelzés ez a
tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony.
Az értékelés során csakis olyan tartalmakat kérek számon és csakis olyan formában,
amilyenekkel a tanuló korábban már találkozhatott a tanórákon. (…)
Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például
nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak



37

elsajátításáról. Az mérés, értékelés úgy is történhet, hogy a tanulók megadott
szempontok szerint véleményezik saját munkájukat vagy társaik teljesítményét.

Segédanyagok kidolgozása: Az egyes témakörökkel kapcsolatos szókincs
bevezetését és gyakorlását segítő képkártyák és szókártyák kidolgozása folyamatos
volt. Számos szemléltető táblát készítettem, ezek nagyobb méretűek voltak, hogy
mindenki jól láthassa azokat. A különböző munkaformák megvalósulását -pl.
pármunka, csoportmunka, „Stationenarbeit”- feladatlapokkal segítettem. A
mesefeldolgozások során mozzanatkártyákat, bábokat készítettem. A terem német
sarkában mindig cserélődtek az adott témakörhöz kapcsolódó szemléltető anyagok.

Az oktatási projekt keretében feldolgozott legfontosabb autentikus anyagok rövid
ismertetése

McKee: Elmar. Thienemann Verlag, ISBN 3-522-43202-9
Elmar, a kockás elefánt, David McKee legismertebb, legsikeresebb mesekönyv-
figurája. Az első megjelenés óta (a német fordítás 1989-ben készült) egyre újabb és
újabb kalandokat él meg a kis elefánt, miközben mindig újra megtapasztalhatja azt,
hogy milyen az, másnak lenni mint a többiek.

Janosch: Das große Buch der Kinderreime. Beltz Verlag, 2004 ISBN 3-407798822
A könyv Janosch gyűjteményének legszebb, legértékesebb darabjait tartalmazza és
kiegészül saját alkotásaival. A mintegy 250 gyerekvershez, dalhoz, kiszámolóhoz,
rejtvényhez, nyelvtörőhöz Janosch maga készítette a 130 színes képet.

DAZ-Box: A németet anyanyelvi környezetben tanuló idegen ajkú gyermekek
számára készült anyaggyűjtemények nyolc témakör feldolgozásához adnak nem
csak ötleteket, hanem bőséges mennyiségben tartalmaznak segédeszközöket,
plakátokat, társasjátékokat, képkártyákat stb. (Témakörök: Az osztályteremben, Az
iskola udvarán, A tornateremben, Bevásárlás a szupermarketben, Lakás,
Közlekedés, Környezetem, Évszakok) Részletes információk:
http://www.finken.de/schule/index.htm

Das Ravensburger Kinderlexikon von A bis Z. Ravensburger Verlag, 2002 ISBN-
10 3-473-35458-9 A lexikon, amit tanárok állítottak össze, kitér minden olyan témára,
ami az általános iskolás korosztályt érdekelheti. Kitűnően alkalmazható mind az
iskolai munka, mind az otthoni felkészülés során.

Az oktatási projekt egyéves folyamatának követése és értékelése:
A projekt megvalósítása során az alábbi dokumentumokat készítettem el:

- A tanév elején igényfelmérés a tanulókkal és a szülőkkel
- A tanév során kétszer elégedettségi vizsgálat a tanulókkal, a szülőkkel és a

fenntartóval
- Minden hónap végén interjú az osztálytanítóval
- Két alkalommal hospitálási jegyzőkönyv
- Önértékelés
- SWOT-analízis
- Óravázlatok
- Tanmenet
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Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Az elnyert autentikus anyagok segítségével egy másfajta idegennyelv-tanítás
lehetősége tárult fel előttem. A beszerzett anyagok számos lehetőséget hordoznak
magukban, amit szeretnék a továbbiakban még jobban kiaknázni és a tanulók elé
tárva, jól használható ismereteket átadni. Sokkal kreatívabban, több mozgástérrel
nyúlhattam az autentikus anyagokhoz, nem szorított keretek közé a
tankönyvhasználat. Az autentikus anyagokkal való munka arra késztetett, hogy
szakkönyvekben utánanézzek különböző módszereknek, szövegfeldolgozási
módoknak, kommunikatív és más játékoknak.



9. Pályiné Bori Ildikó - Német nyelvi oktatási projekt 4. osztályban

Iskola címe 5008, Szolnok, Gorkij út 47
Igazgató Dr. Kállai Mária
Tanár Pályiné Bori Ildikó
A projekt megvalósításának időszaka 2004. aug.- 2005. jún.
Osztály 4. osztály
A tanulócsoport létszáma 11 fő
Heti óraszám 4 óra
Nyelvtanulás kezdete 3. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: A csoport összetétele nagyon változatos

képet mutat. Két kiemelkedő képességű
tanuló van, akik mind szóban, mind
írásban kiválóan teljesítenek. Az átlagos
képességű tanulók szerencsére
szorgalmasak, viszont van három olyan
tanuló, aki több okból is megkívánja az
szokásosnál intenzívebb egyéni
odafigyelést, a folyamatos ellenőrzést, az
állandó megerősítést.(…) A csoport kis
létszáma (…) lehetőséget ad az egyéni
képességek kibontakoztatására,
fejlesztésére.(…) A program az
önbizalom erősítésében is fontos
szerepet játszott. Két kislány a tanév
elején még nagyon bátortalan és
bizonytalan volt. Az autentikus anyagok
iránt viszont nagy érdeklődést mutattak.
Sok ösztönzést kaptak e téren és később
már a tankönyvi feladatok során is jóval
magabiztosabbak és aktívabbak voltak. A
csoport tagjai egyébként zömében
érdeklődőek, az idegen nyelv
tanulásához való hozzáállásuk pozitív.
Érdeklődési területeik a korosztálynak
megfelelően: játék, mesék, dalok, versek.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
Bíztam abban, hogy a változatos és eredeti német nyelvű anyagokkal végrehajtott
céltudatos tevékenységek a gyerekek érdeklődését a szokásosnál magasabb szinten
tartják. Igyekeztem elérni, hogy a tanév végére szókincsükben jelentős fejlődés
történjen, s a megismert nyelvi elemeket más kommunikatív helyzetekbe is képesek
legyenek beilleszteni. Célul tűztem ki, hogy fejlődjön beszédértésük,
beszédkészségük, legyenek tájékozottak és találékonyak az egyes feladattípusok
megoldásában. Fejleszteni kívántam beszédértésüket, valamint olvasáskészségüket,
hogy tudjanak egyszerűbb szövegeket elolvasni, irányítással feldolgozni, azokból
lényeges információt kiszűrni. Célom volt még, hogy ismerjenek meg a német
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szokásokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó minél több dalt, mondókát és egyéb
autentikus nyelvi anyagokat.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitüzések elérésében:
Az eredeti német nyelvű anyagok már a külső megjelenésükkel felkeltették a
gyerekek érdeklődését.  Áttanulmányozták a könyveket, folyóiratokat (saját anyag) és
felírták, melyik mesekönyv, ismeretterjesztő kiadvány vagy lexikon nyerte el a
tetszésüket.  Mivel a csomagok több részletben érkeztek meg, mindig kíváncsian
várták az újabb és újabb könyveket. Ez a fajta motiváltság jelentős mértékben
segítette közös munkánkat. A passzív tanulók is mertek bekapcsolódni a közös
tevékenységekbe és nem féltek a kudarctól. Már ez is előrelépést jelentett a
fejlődésben, hiszen néhány gyermeket olyan oldaláról is megismerhettem, amely egy
hagyományos nyelvi órán nem derült volna ki. A nyilvánosan szerepelni nem szerető
diákok is részt vettek a közös éneklésben, versmondásban, mely során
beszédkészségük, kiejtésük fejlődött, és a változatos tevékenységek keretében
lehetőség nyílt a nyelv kreatív használatára is. A márciustól megvalósuló kölcsönzés
során olyan könyveket is hazavittek, amelyekkel az órán időhiány miatt nem
dolgoztunk. Mivel ezek kézről kézre jártak, egyre többen kérték, hogy jövőre ezekkel
is foglalkozzunk. Volt, aki a kölcsönzött könyvet saját maga által készített rajzzal
együtt hozta vissza.A hazavitt könyvek szókincse nem feltétlenül igazodik a
tankönyvhöz -  nem is ez a cél-, mégis egy-egy újabb téma feldolgozásakor a tanulók
már ismerősként kezeltek korábban nem tanult szavakat. Olvasáskészségük is
fejlődött. A hangos olvasás mérésekor ismert verseket, szövegrészeket megfelelő
határozottsággal, viszonylag kevés hibával olvastak.

Témák kiválasztása:
Fontos volt számomra, hogy a kiválasztott autentikus anyag felkeltse a    tanulók és
jómagam  érdeklődését. Feleljen meg a tanulók nyelvi szintjének, ne tartalmazzon túl
sok idegen nyelvi elemet, mert az elveszi a gyerekek kedvét. Olyan anyagokat
választottam, amelyekhez kreatív tevékenységek kapcsolhatók és sokoldalúan
fejlesztik a tanulók kompetenciáit. Célom volt, hogy az egyes témák kapcsán minél
több produktum készüljön el, hiszen a gyerkeknek fontos, hogy mások is lássák, mit
teljesítettek, sőt  olykor nagyközönség előtt is megmutathassák, mit tudnak.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
A tanév folyamán két nagyobb, különböző témájú és időigényű projektet készítettünk.
Az első félév során az iskola témakörben tevékenykedtünk. Ez a téma minden
tanulóhoz közel áll, hiszen napjaik jelentős részét az intézményben töltik. Az ABC-
Lied megtanulásával, és egy fordított ABC-ről szóló verssel vezettük be ezt a
témakört. Ráakadtam egy egyszerű kis versre, amely egy házról szól, ahol
mindenfélét lehet csinálni. Iskolánkban nem csak tanítás, hanem művészeti oktatás
is folyik, kultúrházunkban pedig gazdag program várja a tanulókat. Sokféle
tevékenység közül választhatnak, hogy tanórán kívüli idejüket értelmesen
eltölthessék. Ekkor jött a gondolat, hogy egy projekten keresztül mutassuk be
iskolánkat, ahol a versbeli házhoz hasonlóan szintén nagyon sok mindent lehet
csinálni. A végezhető tevékenységeket közösen gyűjtöttük össze a korábbi ismeretek
alapján, melyeket tovább bővítettünk. Azután a helyiségeket szedtük sorba, ahol a
különböző tevékenységeket lehet végezni.
Minden egyes tanuló kiválaszthatta, hogy melyik területet dolgozza fel, azaz rajzolja
meg. A rajzok órán készültek, más-más technikával, amiben az volt a nagyszerű,
hogy mindenki saját képességének megfelelően  oldhatta meg a feladatot. Ezután
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elkészültek a rajzokhoz a feliratok. Végül mindenki önállóan írt egy-egy mondatot
ahhoz a képhez, amelyet készített. A rajzolás és a mondatalkotás során a gyerekek
ötletekkel segítették egymás munkáját, igazi csapat- ill. műhelymunka folyt. A
munkákat egy házat formázó kartonra ragasztottuk és azóta a német szaktanterem
falát díszítik.
A második félévben terveimnek megfelelően egy nagyobb lélegzetű projektet vittünk
véghez. A Klett Kiadó Könnyített olvasmányok sorozatából a „Der kleine Elefant”
című mesét dolgoztuk fel. A mesefeldolgozást előkészítő órák előzték meg.
Földgömb és a “Meyers buntes Tierlexikon” segítségével megismerkedtünk a
kontinensekkel- hiszen alsó tagozatban ez még nem tananyag - és a világ állataival.
Az állatlexikonból sok információhoz jutottunk, ezáltal már képesek voltak a tanulók
néhány mondatos jellemzést adni a tanult állatokról. A gyakorláshoz plüssállatokat
hívtam segítségül, ami rendkívüli módon tetszett a gyerekeknek. Megtanultuk a „Der
Elefant auf dem Spinnennetz” című dalt, amelyet egy nagy tüllanyagra festett
pókhálón játszottunk el. A pókháló rajzolása a jutalmazás egyik formája volt. Aki jól
csinált valamit, vagy leghamarabb lett kész egy feladattal, az mehetett a terem
végébe pókhálót rajzolni. Ez sokkal jobban motiválta a gyerekeket, mint a piros
pontok. Így készült el egy óriás pókháló, amelyen mindannyian elfértünk, mint
elefántok.
Ezek után következett a mesével való ismerkedés. Mivel a szöveg természetesen
tartalmazott ismeretlen szavakat, a tanulók kaptak hozzá egy általam készített
szószedetet, mely szükség esetén segített a szövegben való eligazodásban. Ahogy
a mesében egyre előbbre jutottunk, úgy csökkent az idegen szavak aránya, ugyanis
a szöveg mondatai gyakran ismétlődtek és ez sokat segített. A mese szövegének
feldolgozása több órát vett igénybe, hiszen elég terjedelmes. Minden egyes órán,
amikor a szöveggel dolgoztunk, igyekeztem különböző munkaformákat és
eszközöket alkalmazni, hogy ne váljon monotonná a feldolgozás menete. Ízelítőül
néhány ötlet: szöveg-kiegészítés, cselekedtetés hallás után, láncolvasás, apály-
dagály olvasás, a szöveg mondatainak felidézése és állatok jellemzése kinagyított
képek alapján, mondat-átalakítás, asszociáción alapuló szólánc, kérdés-felelet.
Eszközként rejtvényeket, társasjátékot, babzsákot, szó- és mondatkártyákat, képeket
alkalmaztam. Mivel az volt az egyik célunk, hogy a mesét előadjuk egy iskolai
rendezvényen, az eredetileg elbeszélő stílusban íródott szöveget le kellett
rövidítenünk és dramatizálnunk kellett. Ezt a munkát a gyerekekkel közösen
végeztük el: a mondatok egy részét átalakítottuk, jó néhányat pedig egyszerűen
cselekvéssel helyettesítettünk. A mesélő szerepét meghagytuk, ő vitte a történet
vázát, de az egyes állatokat megszólaltattuk és szerepeltettük. Így készült el a
„színdarab“ forgatókönyve. Az előadás összeállítása egy órát vett igénybe, majd a
szereplésig minden óra végén 10 percet szántunk a gyakorlásra. Mivel
iskolaotthonban tanulnak a gyerekek, fellépés előtt két alkalommal délután is
elpróbáltuk a műsort. Természetesen a mesében szereplő állatok jelmezben léptek
színpadra. Az elefántcsalád ormányai, a hal pikkelyes teste, a papagáj csőre és
szárnyai, az antilop szarvai mind egy nagyszerű együttműködés eredményei. A
fellépésre az iskolahét idegen nyelvi vetélkedőjének megnyitóján került sor, mely
nemcsak a németül tudó gyerekek körében aratott nagy tetszést.

Segédanyagok kidolgozása: Mivel az autentikus anyagokhoz nagyon ritkán
készülnek feladatsorok, segédanyagok, a feldolgozásukhoz szükség volt saját
készítésű segédletekre: rejtvények, szókereső játékok, feladatlapok, rajzok a
szemléltetéshez stb. Az angolos kolléganővel állandóan ötletbörzéztünk az
anyagfeldolgozás lehetőségeit illetően, hiszen néha az ember úgy érzi, ő maga
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kifogyott az ötletekből. Az elkészült munkákat, a másolatban kiosztott dalokat,
verseket, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat minden tanuló külön dossziéban
gyűjtötte, amit a tanév során bármikor hazavihetett.
Bízom abban, hogy a program során összegyűlt rengeteg ötlet valamilyen formában
hozzáférhetővé válik mindnyájunk számára, hogy újabb erőt meríthessünk mások
tapasztalatából is.

Tanulói teljesítmények értékelése:
Az autentikus anyagokon keresztül a tanulók által elsajátított ismeretek többféle
módon kerültek értékelésre. A szóbeli tevékenységeket megpróbáltam úgy értékelni,
hogy a gyermek számára ne legyen teher egy vers vagy egy dal megtanulása. Akkor
kapott rá piros pontot, majd jegyet, ha ő akarta. Nem volt kötelező kívülről megtanulni
minden verset vagy dalt, viszont sokszor elhangzottak, így akarva-akaratlanul is
belevésődtek a gyerekek emlékezetébe. A kevesebbszer elhangzott verseket a
jutalompont reményében nagyobb kedvvel vették elő újra és újra.
Egy-egy téma végén nagy csomagolópapíron értékelték a gyerekek közös
munkánkat. Rajzokkal, szövegekkel eleveníthették fel a témában tanultakat,
fejezhették ki érzéseiket.
Az áprilisi iskolahéten megrendezésre kerülő idegen nyelvi projektkiállításon az
egész csoport részt vett. Párban készítettek mini projekteket, melyeket a rendelt
könyvek alapján dolgoztak ki. Készült meseillusztráció a Grimm mesékhez, voltak,
akik a húsvétot vagy állatos témát dolgoztak fel. A kis projektek értékelése a
következőképpen történt: A munkák felkerültek a táblára, melyeket egyenként
értékeltünk. Először a párok saját munkájukról számoltak be a témaválasztást, a
segédanyagot, a közös munkát illetően. Ezután a többiek szólhattak hozzá
meghatározott szempontok alapján: témaválasztás aktualitása, esztétikum,
kapcsolódik-e valamelyik autentikus anyaghoz, összbenyomás, segítő javaslat.
Érdekes volt számomra, hogy a tanulók, látva társaik munkáját, sokkal kritikusabbak
voltak az önértékelés során, míg mások értékelésekor a pozitív megerősítés
dominált, bátorították egymást. Végül én is értékeltem a gyerekmunkákat,
természetesen a pozitívumok kiemelésével.
A nagy projektek során végzett összteljesítmény értékelésekor is megpróbáltuk az
egész csoport munkáját a feladatvállalások szerint értékelni, de ez nem működött
igazán a gyerekek részéről. Valószínű, hogy ebben az életkorban a kézzelfoghatóbb
dolgok esetében, mint például a kis projektek, könnyebben mondanak véleményt,
mint egy nagyobb időszakot felölelő, összetettebb csoportmunkáról. Ezek értékelését
végül én végeztem el a lehető legtöbb bátorítással, megerősítéssel fűszerezve, de
nem mondok le arról, hogy a jövőben ezt is a tanulókkal közösen tegyük meg.

Az oktatási projekt keretében feldolgozott legfontosabb autentikus anyagok rövid
ismertetése

Kinder Weltatlas: Länder – Tiere – Kontinente. Schwager und Steinlein, ISBN
3896004670
Az atlasz segítségével a gyerekek megismerhetik a világot, amelyben élnek,
információkat gyűjthetnek az országokról, a kontinensekről, az állatvilágról, az
ásványi kincsekről, az iparról és a mezőgazdaságról, az országok zászlóiról és sok
egyéb érdekes dologról. A könyv játékos formában vezeti be a gyerekeket a
térképolvasás rejtelmeibe.
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Der Elefant auf dem Spinnennest. In: Neuner, Gerd/Vahle, Fredrik: Paule
Puhmanns Paddelboot. Zehn Lieder zum Singen, Spielen und Lernen.
Langenscheidt Verlag, 1985ISBN 3-468-49845-4
A dal, ami arról szól, hogy hogyan lejt boldog táncot először egy, majd kettő, három
és végül nyolc elefánt egy pókhálón, míg mindannyian úgy el nem fáradnak, hogy
lefekszenek és a hálóban ringatózva mély álomba szenderülnek, számos más
dalgyűjteményben megtalálható. Az itt megadott forrás javaslatokat is tartalmaz a
tanórai feldolgozásra.

Bartnitzky: Der kleine Elefant. Klett Verlag, 1997 ISBN 10312230334-5
Ein kleiner Elefant lebt mit seiner Familie im Urwald. Eines Tages will er kein Elefant
mehr sein. Er zieht los und trifft viele verschiedene Tiere. Dabei stellt er fest, dass es
gar nicht so schlecht ist, ein Elefant zu sein. Das Entenküken mit den großen Augen
entdeckt die Welt. Auf seiner Reise trifft es viele Tiere. Es wird ein langer Tag mit
vielen neuen Erfahrungen.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
Mindig is vonzódtam az eredeti anyagok használatához, mert nagyobb érdeklődést
láttam a tanulók arcán, ha nem a tankönyvet kellett tanulni. Fontos, hogy tudatosítsuk
magunkban: nyelvet tanítunk, és nem tankönyvet. Ezt még inkább így gondolom,
amióta egy általam nem túlságosan kedvelt tankönyv alapján kell a nyelvet
tanítanom. Egyre nagyobb szükségét érzem, hogy a tankönyv erőltetett, didaktikus
történetei helyett eredeti anyagokhoz nyúljak és azokon keresztül fejlesszem
tanulóim nyelvi kompetenciáit. E munka során természetesen  én magam is fejlődők
mind szakmailag, mind nyelvileg. Muszáj a fáradságot venni, és megkeresni azokat a
lehetőségeket, melyek a használható nyelvtudást közvetítik, hiszen a gyerekeknek a
mai világban elsősorban erre van szüksége.



10.  Prikkel Zoltán – Német nyelvi oktatási projekt 5. osztályban

Iskola neve Halmi Telepi Általános Iskola
Iskola címe 2220 Vecsés Halmy József Tér 1
Igazgató Horváthné Nedreu Klára
Tanár: Prikkel Zoltán
A projekt megvalósításának időszaka 2004.aug. – 2005.jún.
Osztály 5. osztály (két párhuzamos osztály)
A tanulócsoport létszáma 7 ill. 10 fő
Heti óraszám 3 óra
Nyelvtanulás kezdete 4. osztály
A tanulócsoport rövid jellemzése: A munka során a tanulók jelentős

fejlődésen mentek keresztül a szókincs, a
szövegértés, a nyelvi kifejező készség
területén. A két tanulócsoportban a
fejlődés nem volt egyforma mértékű,
ennek egyik oka az lehetett, hogy az
egyébként is gyengébb képességű „a“
jelű csoportban egy súlyosan
magartászavaros tanuló sokszor
visszahúzta a többieket. Ő a második
félévben kivált a csoprotból és
magántanuló lett. A „b“ csoportban két
tanuló kiemelkedően jól teljesített..

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
Mivel a tanulók problémája általában az volt, hogy sokszor nem akarták, nem tudták,
vagy nem merték használni a nyelvet, legfontosabbnak a produktív nyelvi készségek,
ezen belül is a beszédkészség fejlesztését tartottam. Rá akartam őket vezetni, hogy
a nyelvre nem célként, hanem eszközként kell tekinteni.
A második féléves projektmunka során különösen nagy figyelmet fordítottam a
szókincs bővítésére és a hallás utáni értés fejlesztésére. Sok szöveget hallgattunk,
mert az volt a tapasztalatom, hogy a tanulók a hallott szöveg nyelvi struktúráira
támaszkodva saját beszédprodukcióikban könnyebben el tudnak szakadni a szavak
szintjétől és képessé válnak az egyszerűbb mondatok megalkotására.

Az autentikus anyagok szerepe a célkitűzések elérésében:
Több szempontból is nagy segítség volt az autentikus anyagok használatának a
lehetősége. A 10-14 éves korosztály számára nagyon fontos, hogy  fenn tudja tartani
a nyelvtanulás iránti kezdeti motivációját. Az eredeti német nyelvű anyagok
megfelelően alkalmazva nemcsak kitűnően bővítik a sokszor unalmassá váló,
megszokott tankönyvi tartalmakat, hanem a tartalomalapú oktatás leghatékonyabb
eszközeivé válhatnak.

Témák kiválasztása:
A témakörök kiválasztásánál elsősorban a tanulók érdeklődési körére, életkori
sajátosságaikra valamint a tankönyvünk témáira támaszkodtam. Ezek köré
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csoportosítottam az autentikus anyagokat. Az ünnepekkel kapcsolatos témákat maga
az élet hozta.
A csoportok tanmeneteihez könnyen kapcsolhatóak az autentikus anyagokra épülő
tevékenységek. Sokszor a tanulók vontak párhuzamot bizonyos tantervi tartalmak és
az autentikus csomag keretén belül feldolgozásra kerülő témák között.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
Mivel korábban sem a tanulók, sem én nem vettünk még részt nagyszabású, több
hétig, vagy akár több hónapig tartó projektben, a fokozatosság elvét követtem és
témakörönként egy-egy kisebb projektet valósítottam meg a gyerekekkel. Így
készültek el a bemutatkozó „Steckbrief”-ek, és hozzájuk a kisfilm, a mikuláscsizmák,
az órák, vagy az „Auf der Mauer…” című dal kisfilmje. A második félév
projektmunkája során konkrét projekttermék a tojásfestés, a hajtogatás és az állatkert
készítése során keletkezett.

Az oktatási projekt keretében feldolgozott legfontosabb autentikus anyagok rövid
ismertetése
Az autentikus anyagok felhasználásával elsőként a „Márton napról” szereztünk
ismereteket. Egy kép alapján hipotéziseket állítottunk föl a „Mantelteilung” jelenettel
kapcsolatban, majd a Márton legendát dolgoztuk fel egy szöveg alapján. Végül
megnéztük Vecsés svábok lakta részén -az úgynevezett „Faluban“- játszódó idei
lampionos felvonulást, valamint a templomi műsort videó-kazettán.
Az „Advent” témaközhöz a „Frohe Weihnachten wünscht die Maus” című könyvet
hívtuk segítségül. A könyvben több különböző nehézségi szintű feladatra és sok jó
barkácsolási ötletre leltünk. Készítettünk ún. „Bonbonkette”-t. (Frohe Weihnachten
wünscht die Maus. Geschichten, Bastelideen und Lieder. Wir in NRW – Unsere
gesammelte Werke, Band 14. ISBN 3-89861-675-4. Seit 1971 begeistert die Maus im
WDR-Fernsehen mit lehrreichen und kindgerecht-unterhaltsamen Lach- und
Sachgeschichten. Das einzigartige und weltweit erfolgreiche Konzept des
Fernsehmagazins überzeugte auch vielfach bereits in Buchform. Diese Weihnachts-
Maus erzählt ihren kleinen Lesern spannende und witzige Geschichten rund um die
Festtage, liefert viele Basteltipps und die Texte der schönsten Weihnachtslieder.)
Mikulásra ugyanebből a könyvből vett ötlet alapján mikuláscsizmát barkácsoltunk.

Karácsonyra utána jártunk, hogy a világ különböző tájain hogy ünneplik a karácsonyt.
Ebben is a „Weichnachten mit der Maus“ c. könyv volt a segítségünkre.
Karácsonnyal kapcsolatban két szöveggel is megismerkedtünk a „Die
Weinachtsmaus” című könyvből (James Krüss/Martina Mair: Die Weihnachtsmaus.
Oetinger Verlag, ISBN 3789111376)
Az ünnepek között az „Idő” témakörrel foglalkoztunk. Beszéltünk az évről, az
évszakokról, a hónapokról, a hét napjairól, valamint tanultunk az óráról. Az óra
tanulásában a „Felix“ című könyv nyújtott segítséget. Órai tevékenységeink között
szerepelt a könyv tartalmának a megismerése, valamint egy saját óra készítése
mozgatható mutatókkal, melyen gyakorolhattuk a pontos idő megadását. (Felix ist
der Titel einer Kinderbuch-Serie, die von Annette Langen geschrieben und von
Constanza Droop illustriert werden. Sie erscheint im Coppenrath Verlag Münster. Die
Besonderheit an diesen Büchern ist, dass der Stoffhase Felix seiner Besitzerin
Sophie aus allen Teilen der Welt Briefe schreibt. Diese Briefe befinden sich in kleinen
mit Adresse und Poststempel versehenen Briefumschlägen im Buch, so dass der
Leser sie öffnen und lesen kann wie „echte“ Briefe. Dazu sind zwei Filme
erschienen.)
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A második féléves projektmunka fő témája az állatok volt. A téma jól illeszkedik a
tanulók érdeklődési körébe, hiszen legtöbbjüknek van otthon valamilyen háziállata.
Az ünnepek témakört nem zártuk le teljesen az előző félévvel, hiszen a húsvét is sok
jó ötletet rejt egy tanórai feldolgozás keretén belül, valamint könnyen közel hozható a
gyerekek számára.
A második féléves projektmunkát a „28 Lachgeschichten” című CD egyes
történeteinek feldolgozásával kezdtük. (Ursula Wölfel: 28 Lachgeschichten.
Thienemann Verlag, ISBN 3522173848)
 Ezt követte a húsvét témakör, melynek során a gyerekek tojást festhettek,
megismerkedhettek különböző húsvéti szokásokkal és a színekkel. A „Wer hat den
Kokusnuss geklaut?“ című dal feldolgozása is nagy sikert aratott a gyerekek
körében. (Schöntges: Freche Lieder, liebe Lieder. Beltz & Gerlberg, ISBN 3 407
78424-4) A gyerekek az ezt követő órán kedvenc állatukról gyűjthettek információkat
a „Meyers bunter Tieratlas“ (Bibliographisches Institut & Brockhaus AG, ISBN
3411080515) „Meyers bunter Weltatlas für Kinder“ (Bibliographisches Institut &
Brockhaus AG, ISBN 3411-07782-4), „Meyers großes Kinderlexikon“(
Bibliographisches Institut & Brockhaus AG, ISBN 3-411-07696-8) vagy a „Meyers
Jugendlexikon“ (Bibliographisches Institut & Brockhaus AG, ISBN 3-411-07806-5)
segítségével.
Az óra, amin a gyerekek különböző állatokat hajtogathattak, jó alkalom volt a nyelv
gyakorlására.
Az évvége felé jelentkező általános fáradtságot egy játékos órával próbáltam
feloldani, ahol különböző állatokkal kapcsolatos játékokat játszhattak a tanulók. A
gyerekek egyik kedvenc könyve lett a „Der Regenbogenfisch”(Pfister: Der
regenbogenfisch. Nord-Süd Verlag, ISBN 3-314-01316-7 + Mitmachbuch zum
LiederHörSpiel und CD/MC).
A tanév vége felé, mintegy átismételve az eddig tanultakat, az állatokkal és a
színekkel foglalkoztunk gipszfestés formájában, majd az elkészült gipszfigurákból
állatkertet készíthettek a tanulók. Végig nagy segítségünkre voltak a már említett
atlaszok és lexikonok, melyeket szívesen forgattak a gyerekek.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
A tanítási módszereket illetően magam is meglepődtem, hogy az addig általam
módszertanilag sokszínűnek tartott óráim még sokszínűbbek és a munkaformákat
tekintve is változatosabbak lettek. Csak egy példa: férfi kollégaként nem szívesen
énekeltem a gyerekekkel, mára viszont ez teljesen megváltozott, és a gyerekek is
nagyon élvezik az éneklést.
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11. Pásztiné Markella Eszter – Német nyelvi oktatási projekt 8. osztályban

Iskola neve III. ker. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzati Általános Iskola

Iskola címe 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca
2-4.

Igazgató Sípos Józsefné
Tanár Pásztiné Markella Eszter
A projekt megvalósításának időszaka 2004. okt. - 2005. jún.
Osztály 8. osztály
A tanulócsoport létszáma 12 fő
Heti óraszám 5 óra
Nyelvtanulás kezdete 1. osztály (nemzetiségi tagozat)
A tanulócsoport rövid jellemzése: A csoport első osztály óta heti 5 órában

tanulja a német nyelvet.

Az oktatási projekt ismertetése, részletek a projektbeszámolóból

Célkitűzések:
Célkitűzésem az volt, hogy a gyerekek szabadabban és bátrabban használják
korábban megszerzett ismereteiket. Az autentikus anyagok késztessék őket kreatív
nyelvhasználatra, a nyelvet tudják eszközként használni, gondolataik kifejezésére.

Témák kiválasztása:
A tanulócsoporttal harmadik éve dolgozom együtt heti 5 órában, így ismerem
érdeklődési körüket. Az volt a legfontosabb, hogy ehhez igazodva válasszak témát. A
kurzuskönyv témáihoz (környezet, környezetvédelem, barátság-szerelem) is
igazodtam, illetve követve a naptári ünnepeket is dolgoztunk fel szövegeket (pl.
karácsony).

Témakörök, tevékenységek:
Témakörök

• környezetvédelem
• vizek: folyók, tengerek
• Földünk állatai
• kontinensek (elhelyezkedés, lakosság, állatvilág, érdekességek)
• karácsony
• Németországgal kapcsolatos ismeretek
• Európai Unió

Tevékenységek
• közös beszélgetés a témákról; az anyanyelven megszerzett ismeretek

felidézése, idegen nyelven történő megfogalmazása
• kérdéssor megválaszolása CD-ROM, könyvek, lexikonok segítségével
• kontinensenként a 10 „LEG” összeállítása saját kutatómunkával (pl. a

leghosszabb folyó, legmagasabb hegy, legsűrűbben lakott ország…)
• Quiz kérdések összeállítása egymás számára
• Olvasónapló készítése
• Történet befejezésének elképzelése, elmondása, eljátszása, leírása
• Olvasott szövegből hangjáték készítése



48

• Videórészletből információ gyűjtése
• Történetekben szereplő személyek életrajzának megírása, elmondása
• Telefon/magánbeszélgetés a történetek szereplői között az olvasottakból

kiindulva vagy teljesen kötetlenül
• Egy olvasott tartalom telefonüzenetté alakítása
• Szituációs játékok: szobafoglalás, a repülőtéren, tájékozódás a  városban stb.
• Egy könyv bizonyos részét csak 1 vagy 2 tanuló olvassa  el és először hang

nélkül eljátssza  a többieknek, akik próbálják kitalálni mi történhetett és mit
beszélhetnek a szereplők; ezután a jelenetet megismétlik hanggal is.

• Tanár a szöveg olvasása közben bizonyos szavakat kihagy, ekkor egy
bizonyos jelet ad, pl. felmutat egy piros kártyát. A tanulók megpróbálják
kitalálni a hiányzó szót.

• Egy összefüggő szöveg bizonyos fejezetét csak a csoport egyik fele olvassa el
, majd beszámol belőle a párjának, aki pedig egy olyan részről mesél, amit az
első tanuló nem olvasott.

• Egy történet szereplőinek külső-belső jellemzése, vélemény-nyilvánítás.
• Megadott szavak alapján egy történet folytatásának vagy befejezéséek

megalkotása.
• Egy könyv egyes fejezeteinek címmel való ellátása
• stb.

Tanulókkal végzett projektmunka bemutatása:
A második félévben egy több mint 2 hetes munka keretében dolgoztunk fel egy
könnyített olvasmányt (részletes dokumentációját lásd az óravázlatoknál). A könyv
befejezése után a tanulók saját maguk vetették fel az ötletet, hogy készítsünk a
történetből egy hangjátékot. A szövegből kiindulva kisebb csoportokban írták meg a
szöveget, majd próbálták a különböző szereplőket „megszemélyesíteni” saját
hangjukkal. A munka során egymás apróbb hibáit is javították esetenként, mind a
szöveg helyes értelmezését, mind a helyes nyelvhasználatot illetően.
A projekt kudarcaként fogható fel, hogy a próbák után a hangfelvétel végül nem
készült el, mivel a tanulók hosszú órákon keresztül nem hoztak a felvételhez
szükséges kazettát. Pedagógiai okokból nem avatkoztam közbe, vártam, hogyan
oldják meg a problémát, tudnak-e kooperatívan együtt dolgozni, de sajnos a várt
pozitív befejezés elmaradt. Így a szövegkönyv egy-egy kis csoporton belül elkészült,
de hanganyaggá nem állt össze.
A jövőben tanulva ebből a buktatóból, mindenképp ragaszkodnék az anyag
befejezéséhez, ha kell külső segítséggel (értsd kazetta beszerzése).

Segédanyagok kidolgozása:
A történetek szókincsének feldolgozásához szókártyákat, plakátokat készítettem. A
szövegek és a CD-ROM-ok feldolgozáshoz különböző feladatlapokat dolgoztam ki.

Az oktatási projekt keretében feldolgozott legfontosabb autentikus anyagok rövid
ismertetése
Der Jugend Brockhaus ( ISBN 3765331619)+ Ravensburger Kinderlexikon (ISBN
3473354589)
A gyerekek számára is élvezhetően és globálisan érthetően mutatja be a különböző
témákat. A második félévben az Európai Unió országaival kapcsolatban használtuk.
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Az olvasás különböző típusait jól fejleszti; a szelektív olvasás gyakorlására, az
országokról való információ gyűjtésekor alkalmaztuk.

Was ist Was? Der große illustrierte Weltatlas (Tesloff Verlag, ISBN 3788603615)
Használata mind a szelektív, mind a részletező olvasást fejleszti. Szintén a fent
említett témakörnél forgattuk haszonnal.

CD-ROM-ok
Meine erste Reise um die Welt
Nyelvileg és tartalmilag is kihívást jelentett a tanulóknak. Beszélgetések alapjául
szolgáló új tartalmakkal töltötte meg az órákat. Ez a CD-ROM mind a kiejtést, mind
az értő olvasást nagymértékben fejleszti és a szókincs bővítésére is kitűnő  alkalmat
nyújtott.
Európa témakörben a kidolgozott feladatlapok megoldásánál sok új információt
sajátíthattak el a tanulók, ami a tantárgyközi kapcsolódásokat elősegíti és elmélyíti.

Übungsblätter per Mausklick (Max Hueber Verlag, ISBN 3-19-011630-X)
Ez a tanítási segédanyag nagyban megkönnyíti a tanár munkáját. Akár nyelvtani
jelenségeket, akár kifejezéseket akar gyakoroltatni diákjaival már tanult szókincs
alapját. Különböző feladattípusai a számonkéréseknél is jól használhatóak. Példák
találhatóak a mellékelt óravázlatokhoz csatolt feladatlapokban.

Felix&Theo:Oktoberfest (Langenscheidt Verlag, ISBN 3-468-49713-X)
(a Langenscheidt kiadó könnyített olvasmány sorozatának egyik darabja)
A történet a csoport érdeklődésének és nyelvi szintjének tökéletesen megfelelt, a
tanulók nehézség nélkül tudták olvasni a fejezeteket és minimális segítséggel
képesek voltak a cselekmény megértésére. Ez volt az első igazi olvasmányélményük
a tanult idegen nyelven, hiszen ilyen hosszúságú összefüggő történet olvasására
eddig nem volt lehetőségük. A feldolgozáshoz összeállított feladatokat nagy kedvvel
és kreatívan végezték, bizonyos feladatoknál teljesen elszakadva a szövegtől az
idegen nyelven kommunikáltak egymással. Mivel ez volt az év elején kitűzött célunk,
az anyag feldolgozása teljes sikernek mondható.

einfach lesen! Emil und die Detektive (Greisbach: Aufgaben und Übungen. Ein
Leseprojekt zum gleichnamigen Jugendbuch. Cornelsen, ISBN 3464601668)
Ez a könnyített olvasmány fejezetekre bontva és előre elkészített feladatokkal
mutatja be Erich Kästner ifjúsági regényét. Ekkor alkalmuk nyílt a tanulóknak
önállóan feldolgozni egy-egy fejezet tartalmát, majd a többieknek elmesélni,
bemutatni a történteket. Az előre megbeszélt szempontok szerint saját magukat és
társaikat is értékelni kellett; tanulmányaik során ez volt az első alkalom, hogy erre sor
került, így először idegenkedtek a feladattól. A jövőben is alkalmazni, gyakorolni
kellene az önértékelést a nyelvórán kívül is, hogy a tanulók nagyobb rutinra
tehessenek szert benne.

Susanne (10 részes ifjúsági videósorozat, Max Hueber Verlag, ISBN 3-19-001649-6
PAL + Schülermagazin ISBN 3-19-011649-0, Lehrerhandbuch ISBN 3-19-021649-5)
Ezt a filmet év végi zárásként alkalmaztam, arra szerettem volna a gyereket
ráébreszteni, hogy 8 év nyelvtanulás után képesek egy német nyelvű film
megértésére. Tapasztalatom szerint részről-részre jobban élvezték és értették a
filmet, és mivel mindig volt lehetőség kommentálni az eseményeket ill. a saját
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véleményüket, hipotéziseiket a folytatásról is kifejezhették, ismét lehetőség nyílt a
nyelv önálló használatára, ami projektünk kitűzött célja volt.

Összegző értékelés az oktatási projektnek a korábbi tanári gyakorlatra gyakorolt
hatása szempontjából:
A tanmenettől és  a tankönyvtől elszakadva sokkal jobban meg tudtam valósítani
saját nyelvtanári elképzeléseimet. Mindig csak olyan témákat és szövegeket
dolgoztunk fel, amelyekről tudtam, hogy érdekli a gyerekeket. A szövegekkel való
foglalkozás során mindig volt elég időm az előkészítésre, a kis lépésekben történő
feldolgozásra, majd végül próbáltam egy a szövegtől teljesen elvonatkoztatott
végeredményhez eljutni.
A sok autentikus anyagot megismerve más csoportokba is be tudtam kisebb részeket
csempészni. A többi tanmenetemben is meg fogom keresni a jövőben azokat a
pontokat, ahol egy-egy autentikus anyag felhasználható.


