
Nyelvi tábor 

2015. június 29-július 3-ig iskolánk nyelvi tábor szervezett. A tábor tevékenysége nyelvi 

foglalkozások köré épült. 

Helyszín: Pálháza, Hanyi Istóki Turistaház 

Résztvevők: 20 diák, 2 kísérő tanár 

1. nap 

Reggel 8 órakor indultunk Encsről. Útközben megtekintettük a fűzéri várat. A déli órákban érkeztünk 

Pálházára. Elfoglaltuk szálláshelyünket. Ebéd után nyelvi foglalkozással kezdtünk. Kialakítottuk a 

csoportokat (5 fős). A foglalkozások plakátkészítések köré rendeződtek, amelyen az ott töltött 

eseményeket örökítették meg a tanulók rajzos formában. A foglalkozás végén minden csoport angolul 

prezentált (Fűzér prezentáció), majd vacsoráig szabad program volt, vacsora után ismét nyelvi 

foglakozás: szókincsfejlesztő, játékos feladatok (activity). 

2. nap 

Reggeli után Kőkapura utaztunk kisvasúttal, majd egy rövid túrát tettünk a tanösvényt követve. 

Visszaérve, ebéd után tartottuk meg a foglakozást. A csoportok bővítették a plakátot az aznapi 

kirándulás élményeivel. A foglalkozás célja ismét szókincsbővítés volt. „Félbevágott” közmondásokat 

kellett párosítaniuk, majd jó néhányat megtanulniuk, megmagyarázniuk. Vacsora után éjszakai túrán 

vettünk részt két túravezető segítségével. 

3. nap 

Reggeli után megtartottuk a nyelvi foglalkozásokat. A tanulóknak ritkán használatos melléknevekkel 

kellett dolgozniuk: szinonimák gyűjtése, jelzős szerkezetek alkotása, mondatalkotás az új 

melléknevekkel. Emellett befejezték a plakát második napot megjelenítendő részét, majd a csoportok 

meghallgatták egymás prezentációit. Délután a sátoraljaújhelyi kalandparkban voltunk. A kirándulások 

közül ez volt a legfavorizáltabb program, a tanulók élvezték a kihívásokat a kalandpályán. Vacsora 

után ismét játékos nyelvtanulás következett. A Bumm játék segítségével oldhattak meg 

kommunikációs feladatokat a diákok. 

4. nap 

A délelőtti nyelvi foglalkozáson vegyes feladatokat oldottak meg a tanulók szókártyák, feladatlapok 

segítségével, valamint szituációs játékokat gyakoroltak, amelyeket a foglalkozás végén elő is kellett 

adniuk a többi csoportnak. Ebéd után busszal mentünk Füzérradványba, ahol megtekintettük a 

kastélyt. Este vacsora előtt tartottuk meg az esti nyelvi foglalkozást (tabló folytatása, aznapi program 

köré szervezett társalgási feladatok; szókincs bővítése, nevezetességek, látványosságok, kastélyok). 

Este tábortűznél szalonnát sütöttünk. A táborban tanult dalokat is énekeltük. 

5. nap 

Reggeli után megtartottuk a záró nyelvi foglalkozást. Az elkészült plakátokat minden csoport röviden 

bemutatta. Értékeltük a mögöttünk lévő hét munkáját. 

A nyelvi tábor foglalkozásainak középpontjába a szóbeliséget helyeztük. Elsősorban a kommunikációs 

készség fejlesztése volt a cél; szókincsfejlesztés, beszédértés, beszédkészség fejlesztése. A környezet 

alkalmas volt a foglalkozások megtartására. Játékos feladatokkal igyekeztünk fejleszteni a tanulók 

nyelvi készségeit. 

A színes programok mellett a tábor közösségfejlesztő szerepe is említésre méltó. A korosztály 

szempontjából a heterogén csoportok tagjai szépen együtt tudtak dolgozni. Visszajelzéseikből kiderült, 

hogy a tanulók jól érezték magukat a táborban. 
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