
Magyar iskola és óvodás foglalkozás indult az Okanagan 
völgyben 
 
A Kőrösi Csoma Sándor Program keretein belül kezdetét vette a magyar nyelv oktatás Kelownában. A 

kisgyermekes családok részéről már a kezdetektől hatalmas érdeklődés övezte a kezdeményezést. 

Május közepén mindenki igényét felmérve elkezdtük a programot. Általában heti kettő, de van, hogy 

három alkalommal is tartok foglalkozásokat a Magyar Házban, amelyek életkor szerint két típusba 

sorolhatóak. Magyar nyelv tanítás 6 éven felülieknek és óvodás foglalkozás 6 éven aluliaknak. 

 

 
Fotó: Naszák Szilvia 

Mint magyar és magyar mint idegen nyelv szakos gyakorló pedagógusnak nagy kihívás a teljesen szórt 

életkorú gyermekcsapat tanítása, ahol 6 és 14 éves kor között megtalálható minden korosztály. 



Mindemellett a nehézséget az is jelenti, hogy minden gyermek teljesen más szinten van a magyar nyelv 

tudását illetően. Rendkívül érdekes megtapasztalni egy diaszpóra gyermek anyagának sokszínűségét 

és büszkén mondhatom, hogy körülbelül 15 gyermek, 2 kivételével tökéletesen kommunikál “konyha 

nyelven” magyarul. Ezek a gyermekek egytől egyik itt születtek már és a kétnyelvű környezetben, 

amely a magyar otthont és az angol vagy esetenként francia iskolát jelenti, a nyelvkeveredés 

nehézsége ellenére ki tudják fejezni magukat és ez már önmagában hatalmas elismerést érdemel. Amit 

én próbálok elérni ezalatt a kevés idő alatt, az a szókincs bővítése mellett, az olvasás és az írás 

elsajátítása, hiszen ezek a gyermekek sosem jártak magyar iskolába. A játékos tanulás mellett igazi 

oktatás is folyik, amelyhez a Balassi Intézet által kiadott gyermekfüzet sorozatot és a MagyarOK 

nyelvkönyvet használom. Írunk, olvasunk, házi feladatot ellenőrzünk, amelyekért matricákat osztok 

szét. Minden óra elején közösen elmondjuk a magyar ABC-t, hiszen a legjobban kommunikáló 

gyermekeknek is nehézséget okoz a betük és hangok felismerése egyaránt. A magánhangzókkal is 

minden órán foglalkozunk, melyek kiejtése és felismerése egyáltalán nem könnyü az angol anyanyelvű 

gyermekeknek. Szituációkat játszunk el, amelyek megmozgatják a lelkes kis tanulókat. Élvezettel 

hallgatják a magyar várakról és lovagokról szóló történeteket, s egy lovaggá ütés menetét el is játszuk 

egymás között. Megtanultuk, hogy mutatkozunk be egy idegennek és, hogy köszönünk egy idősebb 

néninek vagy a barátunknak, Magyarországon. A gyermekek odafigyelnek az órán és a sikerélmények 

és közös játékok örömtelivé varázsolják a Magyar Házban töltött órákat. Egyszer-egyszer tömbösített 

alkalmakkor két órát is tartok egyszerre, amelyek között magyar népi mozgásos játékokat játszunk, 

mint például az Adj király katonát…! A magyar órákon változó számú gyermek van jelen, néha 15 fővel 

néha pedig 5 fővel dolgozom. Talán a legnehezebb dolog, hogy olyan időpontot találjunk, amely 

minden családnak megfelel, ezért próbáljuk minden héten úgy alakítani az időpontokat, hogy a lehető 

legtöbb gyermek jelen tudjon lenni, így mindenki kiválaszthatja a neki megfelelő alkalmat a két-három 

nap közül.  
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A fentebbi kép májusban készült, amikor két ösztöndíjastársam, Katona Olívia Vancouverből és Csoba 

András Victoriából, meglátogatott és segített a kisgyermekes program lebonyolításában. Az óvodás 

korúak programja általában heti egyszer a szülőkkel együtt zajlik. A cél, hogy a gyermekek minél több 

magyar nyelvet halljanak és élvezzék a foglalkozást. Magyar kiszámolókkal és népi játékokkal töltjük az 

időt, énekelünk, verselünk és játszunk, természetesen magyarul. Bújj, bújj zöld ág, Ec-pec-kimehetsz, 

Csip-csip csóka és hasonlók. A kiszámolók alatt magyar szavakat is tanulunk, színeket, számokat, és 

például ruha és testrészneveket. A korosztály itt is vegyes, 3-6 éves kor közé tehető általában. A 

magyar nyelvtudás a kisebb gyerekeknél sokkal alacsonyabb szintre tehető, mint az iskolás korúaknál, 

sokan inkább csak értik a nyelvet vagy azt sem teljesen. A közös játék összehozza őket az Óhaza 

nyelvével és fogékony koruknál fogva elképesztő gyorsasággal tanulják a dalokat, mondókákat. A nyári 

szünetben is végig tartom a foglalkozásokat, s bízom benne, hogy találok néhány lelkes szülőt, akire rá 

tudom bízni a magyar iskola és óvoda folytatását Kelownában. 
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