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Bulátko-Lupkovics Erika  
(Kanada) 

 
Kultúra és hagyomány a hétvégi  

magyar nyelvű iskolában 
 
 

Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A fog-
lalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4–14 éves korú gyermekek számára. Előzetes 
nyelvismeret kívánatos, de nem feltétlenül szükséges, mindenkit szívesen 
látunk. Az iskola működésének második évében 34 gyerek iratkozott be. Az is-
kolaszék egy csoportként kezel bennünket: egy terem áll rendelkezésünkre, egy 
felelős oktatóval és esetenként önkéntes segítőkkel. A foglalkozások meg-
tervezése és kivitelezése az én feladatom (szabad kezem van…). 

Iskolánk célja, hogy a gyermekek ne csak a magyar nyelvet tanulják, 
hanem ismerkedjenek meg a magyarországi szokásokkal, a nép történelmével 
és művészetével is. A 30 hétvégét három  téma köré csoportosítottam. A témák 
kiválasztásánál és órákra való lebontásánál a legnehezebb feladat a csoport 
heterogén összetételéből adódó nehézségek áthidalása. Az óravázlatom a 2008–
2009-es tanév harmadik témaköréből egy szintetizáló foglalkozás vázlata. Úgy 
gondolom, talán ez mutatja be legjobban a foglalkozásaink jellegét. (Óra alatt 
tehát a továbbiakban egy-egy három órás időtartamú foglalkozást értek.) Az 
alábbi foglalkozást kilenc megelőző foglalkozás készítette elő: 

1–7 óra: anyagfeldolgozás (a szóbeli kifejezőkészség mellett a kisebbek-
nél a hallás utáni megértés, a nagyobbaknál az olvasás-írás gyakorlásán van a fő 
hangsúly); 

8. óra: I. részösszefoglalás és a később felhasználandó anyagok 
előkészítése; 

9. óra: II. részösszefoglalás, a kiválasztott szókincs és szövegek 
gyakorlása; 

10. óra: szintetizálás. 
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Magyarország – országismereti blokk 

Témakör: az ország földrajzi elhelyezkedése, természeti kincsei, növény- 
és állatvilága 

Oktatási tartalmak 
1. Rövid történelmi bemutatás 
2. Magyarország földrajzi elhelyezkedése 
3. Magyarország felosztása tájegységek szerint 
4. Magyarország felosztása megyék szerint 
5. Folyók és tavak 
6. Védett területek (nemzeti parkok, tájvédelmi területek) 
7. Növény- és állatvilág 
 
Az óra jellege  
Új ismereteket feldolgozó-készségfejlesztő óra, mely figyelembe veszi a 

heterogén csoport életkori és nyelvi  készségeinek sajátosságait, valamint az 
egyéni érdeklődést. 

 
Elsajátítandó fogalom 
– az érték fogalma („kincs”) 
 
Nevelési feladatok 
– a természet megszerettetése, megóvása; 
– a természet értékének, szépségének felfedezése; 
– segítőkészség a közös munkavégzésben; 
– együttműködési készség fejlesztése; 
– orientációs készség fejlesztése. 
 
Oktatási feladatok 
– élőlények sajátosságainak, törvényszerűségeinek megismertetése; 
– összefüggések ok-okozati feltárása; 
– tanulási módszerek helyes alkalmazása (megfigyelés, olvasottak értel-
mezése), 
– kreatív gondolkodás, emlékezet fejlesztése; 
– élmények elmesélésével a leíró képesség fejlesztése. 
 
A foglalkozás menete 
I. Bevezetés 
– érdeklődés felkeltése; 
– Magyarországi vakációhoz ötletek; 
– ösztönzés a személyes élmények megszerzésére. 
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II. Motiváció (rávezetés) 

– találós kérdések (az erdőről, állatokról, növényekről); 

– állat- és madárhangok bemutatása; 

– képek nézegetése és elemzése; 

– levelek tapintása, termések felismerése (színek, formák, felületek); 

– a kincs fogalma: óvjuk, becsüljük, szeressük az erdőt! („drága kincsünk”) 
 
III. Témakifejtés 
– A kincs /érték fogalmának bemutatása: Magyarország térképére, amit az 
előkészítő órán készítettünk; a megyék elhelyezése, amelyeket szintén 
előzőleg vágtunk ki színes filcből. A folyókat és tavakat kék szalagból 
ragasztottuk rá, felhelyeztük a nemzeti parkok szimbólumát. 

– Növényvilág: a fák jellemzői, a fafajták felismerése levelükről, termésük-
ről, színek azonosítása. A gombák. A cserjék. 

– Állatvilág:  
• madarak, költözők és maradók jellemzői (színük, hangjuk, 

méretük); 
•  rovarok; 
• az emlősök jellemzői (lábnyomaik, méretük, lakhelyük). 

 
– Érdekességek 

• agancs vagy szarv? 
• erdővel kapcsolatos vers bemutatása 

 
 

IV. Értékelés 
• legkisebbek: kérdésekre adott feleletek alapján a koncent-

ráció és az aktivitás értékelése; 
 

• középső csoport: válogató másolási feladat alapján a rend-
szerezési készség és logika értékelése; 

 

• legnagyobbak: a kifejező olvasás bemutatása után a szöveg 
értelmezésének-érthetőségének értékelése. 
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Házi feladat 
 
Válaszd a neked legjobban tetsző kettőt az alábbi ötletek közül! 

• a nyári vakáció élményeinek rendszerezése otthon, bemutatása 
szeptemberben; 
• gyűjtés: képeslap, fénykép, tájékoztató füzetecskék;  
• megfogható, tapintható példák bemutatása: levelek, termések, 
tollak… – a sor kiegészíthető más „gyűjtésekkel” is;  
• rajz készítése: megtörtént események, rövid történetek 
felidézése; 
• vers /találós kérdés megtanulása, nagyobbak próbálkozhatnak 
versköltéssel is; 
• képzeletbeli utazás elmesélése.  

 
 

Alkalmazott módszerek 
 
Mint korábban már utaltam rá, az óravázlat az utolsó órához készült, 

amelyen az előzőleg megtanultakat mutattuk be összefoglaló jelleggel. Az alábbi 
módszerek ennek megfelelően részben a két előkészítő-részösszefoglaló órán, 
részben a szintetizáló órán kerültek alkalmazásra. 

 

1. szemléltetés: falevelek termések, tollak megtapogatása, színük, formájuk, 
jellemzőik összegyűjtése (szóban, írásban vagy szókártyák segítségével, mire 
használhatók); 

 

2. megfigyelés: állathangok felismerése magnófelvételek alapján; a különbö-
ző fafajták évszakonkénti változásának megfigyelése képek segítségével; össze-
hasonlító elemzés a megfigyelések alapján; 

 

3. beszélgetés – könyvek böngészése: kötetlen beszélgetés már az előkészítő 
órákon is: Mit jelent az, hogy védett növények, állatok? (Mitől kell őket védeni? 
Nemcsak az erdőben kell őket védeni, hanem a parkban, utcán, kertben is.) 

Felkészülés egy erdei kirándulásra. 
Hangos felolvasások, majd az olvasottak értelmezése. 
 

4. játék/kreatív feladatok: 
a) Egy felsorolt  listából, vagy a tárgyak rajzából „készítsük össze”, hogy 
mit vinnénk magunkkal az erdőbe. Szókártyák vagy képkártyák alkalma-
zása  kis csoportos formában. 
b) Mutassátok be  az állat egyik jellemzőjét! – Ki kell találni, melyik 
állatról van szó. 
c) Hogy néznek ki, milyen állatok a ragadozók, a rovarevők és a rágcsálók? 
– a megadott szavak / képek rendszerezése. 
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d) Némajátékkal mutassatok be olyan mesét, ami az erdőben játszódik! 
e) Találós kérdések, igaz / nem igaz állítások. 
f) Egy manó összekevert néhány betűt. Találd meg az elrejtett fogalmat, 
és mondj rá példát. 
 
Esztétikai nevelés az adott témában: 
 
A szépérzék, ill. a kézügyesség fejlesztésére irányuló játékos foglalkoztatás: 

a) levelek felhasználásával (vágással vagy tépkedéssel) készíts egy erdőre 
jellemző formát, illetve figurát;  

b) papírmozaik: kékek, zöldek stb. összeillesztése; 

c) gyurma felhasználásával  mutasd meg, ki járt erre (lábnyomok kiala-
kítása előre elkészített  nyomda segítségével); 

d) zenehallgatás közben színekkel  érzékeltesd, milyen évszak van az er-
dőben. 
 
 
Eszközök: 
• erdei képek, színes állatképek;  

• növények és állatok képei kinagyítva, a gyerekek által kiszínezve és előre 
megadott utasítások alapján különböző színű kartonokra felragasztva 
(költöző madarak sárga, ittmaradó madarak kék kartonon; gombáknál: 
mérges gombák piros, ehető gombák zöld alapon); 

• Magyarország térképe, amit magunk készítettünk a gyerekekkel: falitér-
kép nagyságú; különböző filclapokból kivágtuk a megyéket és puzzleként 
összeillesztettük. A folyókat és tavakat kék szalaggal jelöltük.  

• nemzeti parkok szimbólumai kéttenyérnyi nagyságura előrajzolva, 
feltüntetve a teljes neveket is (így a gyerekek az olvasást is gyakorolják);  

• termések és levelek összepárosításhoz, tollak a madarak felismeréséhez;  

• szókártyák és szótárak (Ablak-Zsiráf, Szóbúvár);  

• mágnessel ellátott figurák;  

• gyurma, festék, színes ceruzák, filctollak, színes papír; 

• zenei anyag, állathangok felvételei;  
 


