
Német nyelvi tábor 

Időpont: 2015. június 29 – 2015. július 3. 

Helyszín: Pálháza, Hanyi Istók Turistaház 

Résztvevők: 20 diák, 2 kísérő tanár 

1. nap: június 29. hétfő 

Reggel 8 órakor indultunk Encsről, az első program a füzéri vár megtekintése volt. Ezután a déli 

órákban megérkeztünk Pálházára. Elfoglaltuk szálláshelyünket, majd megebédeltünk. Délután nyelvi 

foglalkozást tartottunk, mely többfordulós nyelvi vetélkedőből állt. A diákok 5 fős csapatokat alkottak, 

így oldották meg a feladatokat. A foglalkozások célja a diákok szókincsének bővítése, használata, 

kommunikációs készségeiknek a fejlesztése különböző játékos és szórakoztató feladatok által. Ezután 

szabad program következett. Vacsora után az esti foglalkozáson aktivityt játszottunk, melyet a diákok 

nagyon élveztek. 

2. nap: június 30. kedd 

Reggeli után kisvasúttal Kőkapura utaztunk, túráztunk a tanösvényt követve, majd szabad program 

következett a vonat indulásáig. Visszaérkezve a táborba megebédeltünk, majd megtartottuk a nyelvi 

foglalkozást. A tanulóknak humoros történetet kellett írniuk megadott szavak segítségével, illetve 

rajzolniuk kellett. A feladatok tetszettek a diákoknak, nagyon jól tudtak csapatban dolgozni. Vacsora 

után 21 órától éjszakai túrán vettünk részt 2 túravezető irányításával. 

3. nap: július 1. szerda 

A reggeli után a délelőtti foglalkozáson akadályversenyt szerveztünk, ahol az állomásokon különböző 

nyelvi feladatokat kellett diákjainknak megoldaniuk. Ebéd után Sátoraljaújhelybe utaztunk a 

kalandparkba. Itt mindenki kipróbálhatta a bobpályát, a libegőt, a hófánkot és a kalandpályát. 

Vacsorára visszaértünk a táborba, majd este német nyelvű filmeket nézhettek a diákok. 

4. nap: július 2. csütörtök 

A délelőtti foglalkozáson beszámolót készítettek a tanulók a programokról prezentáció formájában. 

Ezután íjászbemutatón vettünk részt, ahol mindenki ki is próbálhatta az íjászatot. Ebéd után 

gyalogtúrán vettünk részt a Bózsva – Béla-kő útvonalon. A délutáni foglalkozáson tablót készítettünk, 

majd a diákok bemutatták a délelőtt készített prezentációjukat. Este a tábortűz mellett szalonnát 

sütöttünk és német dalokat énekeltünk. 

5. nap: július 3. péntek 

A reggeli után a tanulók kitöltöttek egy német nyelvű kérdőívet, melyben a diákok a táborban tartott 

foglalkozásokról és a programokról írták le véleményüket. A foglalkozás után összecsomagoltunk és 

elindultunk Hollóházára, ahol a porcelángyárat látogattuk meg. A délutáni órákban érkeztünk vissza 

Encsre. 

A tábor programjait és a foglalkozásokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy ezek színesek, 

változatosak és szórakoztatóak legyenek tanulóink számára, és eközben német szókincsük bővüljön és 

nyelvi készségeik is fejlődjenek. A tanulók viselkedése a táborban kifogástalan volt. Minden 

programon és nyelvi foglalkozáson aktívan vettek részt. A kérdőívekből kiderült, hogy jónak tartották 

a programokat és a foglalkozásokat, jól érezték magukat és szívesen részt vennének máskor is ilyen 

táborozáson. 

Encs, 2015. július 7. 

 Varga Ferencné 
 


