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A NYELVISKOLA
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• Multikulturális, többnyelvű földrajzi helyzet: Lindau 3 ország
határán van.
• Teljes és részmunkaidős tanárok; programszervezők, + titkárság.
(nem csak anyanyelvi tanárok)
Kapott segédanyagok:
• Sok, a tanítást segítő eszköz, elektronikus eszköz, könnyen
•Módszertani segédanyag
•Tankönyv: Mittelpunkt neu C1 átalakítható bútorok, terek.
•Honlap: https://dialoge.com/ • Csoportok: kis létszámú (6-10 fő), nemzetközi, különböző
korosztályú tanulók.
• A témák, feladattípusok, munkaformák ehhez igazodnak. Pl. téma: generációk;
csoport: európai és távol-keleti tinédzserek és felnőttek vegyesen.

• Bár ismerik, de a tanórákon nem használnak játékos online
feladatokat. Alig volt hallás utáni szövegértés feladat.
• Több némettanár tanít egy csoportot.
• A tanórák tömbösítettek. Választható: du. kommunikációs
foglalkozás van.
• Páros és kiscsoportos munkaforma; változó helyszínek.
• A tanár csak segítő: körbejár, hallgatózik, hozzászól. Nincs
mindig közös ellenőrzés.
• ŐK IS KIÉGNEK.

1. JÓ PÉLDA: SOS –KOFFER
Technikai felszerelés:
Cél: hibrid vagy online tanítási helyzet
technikai feltételeinek biztosítása.

SOS-koffer:
Laptop, töltő, dokumentum-kamera, modem
(benne kártya, ami internethozzáférést
biztosít), mikrofon (a csoportnak), hosszabbító,
(+ laptop akkumulátor), hangfal, headset

2. JÓ PÉLDA:

A MÁGIKUS PÁLCA

Kellék: Egy kb. 2-2,5 m-es bambuszrúd.
Előzetes tudás: utasítások, felszólító mód ismerete.
Résztvevők: 3-5 tanuló (a rúd hosszától és a terem
vagy a tér nagyságától függően változhat)
Időkeret: 4-5 perc.
Játék: 3-5 tanuló két ujjal tartja kb. a mellkasközép
magasságban a pálcát. Ezzel kell különböző
feladatokat megoldaniuk úgy, hogy nem ejtik el a
pálcát. Pl. Tedd le a földre! Emeld a homlokodhoz!
Térdelj le!
Cél: az irányok és az egyszerű utasítások
gyakorlása, bevésése német nyelven mozgással
egybekötve
+ kooperációs készségek fejlesztése

3. JÓ PÉLDA: SZAVAK ISMÉTLÉSE KITALÁLÓS JÁTÉKKAL
Eszközök: tábla, kréta/filc/(szék)
Résztvevők: 2-3 fős csoportok. Egyszerre több csoport is részt vesz a
feladatban.
A játék menete:
Minden csoportból egy tanuló a táblával háttal ül vagy áll.
A többi tanuló feladata, hogy a táblára felírt mondatot elmagyarázza a
táblának háttal ülő tanulónak. (Német nyelven, a táblán olvasható szavakat
nem használva.)
Cél: új és régi szavak ismétlése, megértése, bevésése. Szókincs fejlesztése.
Kommunikációs készségek fejlesztése.

4. JÓ PÉLDA:
BÁRÁNYOK ÉS PÁSZTOROK

Célok:
1.) Nyelvi gátlás leküzdése.
2.) Bizalom kialakítása a csoporttagok
között.
3.) Az irányok és egyszerű irányító
parancsok megtanulása játékosan.
Résztvevők: 12- 16 fő.

Geh X Schritte
nach rechts /
links!
Geh X Schritte
geradeaus /
zurück!

Bleib stehen! /
Halt!

Gehe ich richtig?

Muss ich weiter
nach rechts /
links?

Dreh dich um!

Kellékek:
Achtung! / Pass Megfelelő tér. Karám határait kijelölő
auf! Vor dir ist X! táskák/kötelek/egyéb eszközök.
Kendők.
Feladat: két csapat juhász be kell terelje
Geh weiter!
az eltekergett bárányokat a karámba.
Egy vonal mögül adhatnak rövid
parancsokat a bárányoknak. Az a csapat
Was hast du
nyer, amelyiknek a bárányai hamarabb
gesagt?
a karámban vannak.

5. JÓ PÉLDA: MONDATSZERKEZETEK A TÁBLÁN
Egy téma feldolgozásához,
megvitatásához:
• Az osztályteremben tábla;
A táblán színes lapokon a
beszélgetést,
véleményformálást segítő
kifejezések, frázisok.
• A szóbeli feladatoknál
ezeket kell használnia a
tanulóknak.

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

