
Játék, öröm és sok-sok nyelvEMLÉKSZEL, AZ ÓVODÁBAN ...

Az emlék nagyon személyes dolog, és minden ember más és más benyomásokat és élményeket őriz a szívé-
ben. A PUMA-prospektus legyen maradandó gyerekkori emlék a gyerekek számára. Ezért úgy készítettünk elő 
néhány oldalt, hogy minden gyerek egy-két szóval és rajzzal saját maga egyénileg alakíthassa azt ki. 

Ehhez a gyerekeknek beszélgetőpartnerre van szükségük, aki segít nekik a prospectus oldalainak kialakí-
tásában, és veszi a fáradságot, hogy elbeszélgessen velük az élményeikről, kedvenc dolgaikról és érdeklődési 
területükről. 

Tipp: Sajnos viszonylag vékony lapot kellett a prospektus kinyomtatásához használnunk. Ahhoz, hogy a 
játékfelület stabilabb legyen, javasoljuk, ragasszák a prospektus egy példányát egy kemény kartonlapra, vagy 
lamináltassák azt egy nyomdában.

Az oldal célja, hogy arra ösztönözze a gyerekeket, hogy saját nyelvtudásukkal foglalkozzanak. Önma-
gunk tudásának helyes felmérése és saját erősségeink felismerése fontos ismeretek, amelyek egész életünkben 
végigkísérnek, és amelyekre fokozott szükségünk van az iskolában, majd pedig a munkaerőpiacon.  Nem lehet 
tehát ezeknek a képességeknek a gyakorlását elég korán elkezdeni. 

A gyerekek büszkék, ha bemutathatják, mi mindent tudnak már.  Ezáltal teljesen automatikusan épül az 
önbizalmuk és a magabiztosságuk, és örömmel, bizakodással és kíváncsisággal várják az első napot az 
iskolában.  És ki tudja, talán van kedvük , és magukkal viszik a prospektust az iskolai beiratkozásra, és 
megmutatják azt az első napon a tanító/k/nak. 

A nyelvi fejlődés láthatóvá tétele és dokumentálása érdekében minden feladathoz egy kört rajzoltunk, amit a 
gyereknek ki kell színeznie, ha úgy gondolja, hogy  a szóban forgó tevékenységet már tudja.

AZ ÓVODÁBAN SOK MINDENT TANULTAM. TUDOK ...KISZÍNEZEM A KIS VILÁGOMAT, 
ÉS MESÉLEK NEKED RÓLA!

Kedves Pedagógusok! 

A gyerekek tudásra szomjas és kíváncsi 
kis személyiségek. Minél többet 
szeretnének megtudni és megismerni, 
minél több dologról tudomást szerezni 
és minél többet felfogni. Minden nap 
ismeretlen szavakkal, furcsa betűkkel, 
lenyűgöző történetekkel, vidám 
dalokkal és versikékkel találkoznak…
egyszóval minden oldalról és teljes 
gazdagságában fedezik fel a nyelvek 
csodálatos világát és lehetőségeit. 

… Nyelv
A nyelv kulcsfontosságú tudás minden 
ember életében. Aki korán megtanul a 
nyelvvel, mint eszközzel bánni, annak 
jobb esélyei lesznek az iskolában 
és később a munkaerőpiacon. A 
nyelvek azonban nem csupán hasznos 
munkaeszközök: bővítik a fantáziát 
és elősegítik a kreativitást, kitárják 
előttünk a kaput a különböző kultúrák, 
emberek és világok felé. 

… PUMA
Ezzel a kis prospektussal egy 
kis lendületet és néhány ötletet 
szeretnénk adni  ahhoz, hogy hogyan 
teremthetnek tudatosan olyan játékos 
beszédhelyzeteket, amelyeket az 
óvodai mindennapok részévé tehetnek.

… Óvoda 
Az elemi képzés intézményeként a 
szülői ház mellett az óvoda  fekteti 
le azt az alapot, amelyre a gyerekek 

apránként nyelvi kifejezőkészségüket 
építik. Felelősségteljes munkájával Ön 
döntő mértékben segíti és előmozdítja  
azt, hogy a gyerekek megértsék és 
elsajátítsák az ismereteket.

… Iskola
Az iskolakezdők semmiképpen sem 
most kezdenek tanulni. A gyerekek 
borzasztó sok ismeretet hoznak 
magukkal az óvodából és otthonról, 
mire elkezdik az iskolát. Akkor tanulnak 
különösen szívesen és eredményesen, 
ha látják, hogy észreveszik és értékelik 
a tudásukat és a készségeiket. Ezzel a 
prospektussal a gyerekeknek a PUMA 
játék mellé egy „mini nyelvtanulási 
dokumentációt” adunk kísérőül. A 
nyelvi fejlődés figyelemmel kísérése 
nemcsak a pedagógusok és a szülők 
számára, hanem elsősorban maguknak 
a gyerekeknek is izgalmas dolog. 
Azonnal láthatják: “Ezt tudtam, amikor 
öt éves voltam. Most már sokkal többet 
tudok.” Ez nagy adag önbizalmat ad!

… Szülők
Jó lenne, ha fel tudná hívni a szülők 
figyelmét erre a prospektusra, és 
rá tudná őket venni arra, hogy 
a gyerekekkel együtt kitöltsék a 
megfelelő oldalakat,  és otthon is 
játsszák a PUMA játékot. Köszönjük!

Sok örömet kívánunk Önnek és a 
gyerekeknek a közös játékhoz és 
beszélgetéshez!

arról mesélni, amit 
megéltem vagy megfi-
gyeltem.

néhány betűt felis-
merni és megnevezni.

 
néhány szót mondani 
különböző nyelveken.

 
el tudom mondani, 
hogy hogyan érzem 
magam.

egyszerű kérdéseket 
feltenni és megvála-
szolni.

magamról és a csalá-
domról néhány szót 
mondani.

el tudom mondani, mi 
kell, és azt, hogy mit 
szeretek és mit nem.

A nevem Ez vagyok én ( ____ évesen):

A nevem azt jelenti 

A szüleim azért választották nekem 
ezt a nevet, mert 

Otthon … nyelven beszélekAz óvodában … nyelven beszélek

Tudom, hogy sok nyelv létezik a világon. Én ezeket a nyelveket ismerem: 

Szeretnék megtanulni …-ul, mert …

A kedvenc szavam … , mert …

A kedvenc könyvem … , mert …

A legszívesebben … -t játszom, mert … 

köszönni, vala-
mit megköszönn 
és valamit kérni.

képeskönyveket 
nézegetni és 
a történetet 
elmesélni.

verset mondani.  

el tudom 
tapsolni a nevem 
vagy más szavak 
szótagjait.

tudom más 
szerepét ma-
gamra ölteni és 
tudok színházat 
játszani. 
 
dalokat énekelni.

el tudok ismé-
telni szavakat, 
amelyeket valaki 
nekem mondott.

Ezt az oldalt minden gyerek kedve szerint alakíthatja ki: Van hely óvodai csoportképnek, kézlenyo-
matnak, rajznak és még sok mindennek. A fantázia nem ismer határokat! Ha sikerül a kreatív munkát 
dialógusban végezni, annál jobb. 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

…

… 
 

… 
 
 

…

… 
 
 
 
 
 
… 
 

 
…

…

Gioca con me
OLASZ

Igraj se sa mnom / 

Играј се са мном

BOSNYÁK/HORVÁT/SZERB

/

Játssz velem
MAGYAR

Play with me
ANGOL

Baw się z nami
LENGYEL

(NYELVEIM )

Khel manca
ROMA

Joacă-te cu mine
ROMÁN

Igraj se s manomBURGENLANDI- HORVÁT

Luaj me mua
ALBÁN

Spiel mit mir
NÉMET

Hraj sa so mnou
SZLOVÁK

Hraj si se mnou
CSEH

Benimle oyna
TÖRÖK

Igraj se z mano
SZLOVÉN

ARAB
   

Nemsokára iskolás leszek!

Egyik szemem nevet, a másik pedig sír … Gyakran így 
írunk az élet új szakaszairól. Az iskolakezdő gyerekek 
is így érzik magukat: Örülnek az újnak, ugyanakkor 
búcsút kell mondaniuk olyan embereknek és helyeknek, 
akiket és amelyeket megkedveltek. Ilyenkor a világ 
legtermészetesebb dolga, hogy izgalom, várakozás és 
egyben aggodalom tölti el őket. Mit tehetünk annak 
érdekében, hogy az iskolakezdő gyerekek mindkét szeme 
nevessen az első iskolai napon? Szánjunk időt rájuk, 
hallgassuk meg őket… és beszélgessünk nagyon sokat! 

Felkészítés & az önbizalom erősítése
Az ismeretlentől gyakran félünk. Ezért a jó felkészítés  hihetetlenül megkönnyíti a 
gyerekek új életszakaszba lépését. A jó felkészítés nem azt jelenti, hogy a gyerekek már 
az iskola előtt olvasni, írni és számolni tanuljanak – sokkal inkább arról van szó, hogy 
erősítsük a gyerekek önállóságát és önbizalmát.

„Mit fogok az iskolában tanulni?“ „Lesznek új barátaim?“ „Milyen lesz a tanító néni vagy 
bácsi?“ „Hogy néz ki az osztály?“. Mindezek a kérdések foglalkoztatják a gyerekeket és 
jól esik nekik ezekről beszélni. 

Iskolakezdéskor nem nulláról indulunk – ez egy átmenet
Annak érdekében, hogy még simább legyen az átmenet az óvoda és az általános iskola 
között, mindkét intézmény szorosabban működik együtt. A pedagógusok így többet 
tudnak egymásról, és egyeztethetik az óvodai és iskolai hétköznapkat és a nyelvi 
képzést is.  

A gyerekek különbözőek, és a nyelvtanulásnál is a maguk 
útját járják.…
… ami lehet, hogy néha kerülő ugyan, de a lényeg, hogy célba érnek! 

A beszélgetés összehozza az embereket … 

… ez gyerekekre, pedagógusokra és szülőkre egyaránt értendő. 
Tehát: Nyissa ki a prospektust és kezdődhet a beszélgetés!

További információk  & anyagok (németül)

www.sprich-mit-mir.at

www.schule-mehrsprachig.at

www.okay-line.at/deutsch/okay-programme/elternratgeber

Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan 
für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich 
(Charlotte Bühler Institut, az ausztriai szövetségi tartományok megbízásából, 2009)

Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung 
in elementaren Bildungseinrichtungen 
(Charlotte Bühler Institut, a BMUKK /Oktatási, Kulturális és Művészeti Szövetségi 
Minisztérium/ megbízásából, 2009)

Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. 
Vertiefende Ausführungen zum Bundesländerübergreifenden 
BildungsRahmenPlan 
(Charlotte Bühler Institut, a BMWFJ  /Oktatási és Nőügyi Szövetségi Minisztérium/ 
megbízásából, 2010)

Leitfaden zur sprachlichen Förderung 
am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 
(Charlotte Bühler Institut, a BMBF /Oktatási és Nőügyi Szövetségi Minisztérium/ 
megbízásából , 2014)

 

Linkek a felsorolt dokumentumok letöltéséhez 

www.oesz.at/puma A többnyelvűség eredményes bevetése 
a gyermekek mindennapjaiban 

www.oesz.at/puma
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Találj ki egy 
vicces szót, 
ami nem 
létezik!

A PUMA-játék beszédhelyzeteket teremt, füg-
getlenül a gyerek első nyelvétől, hogy elősegítse

• a mesélés, éneklés és beszélgetés örömét

• a magabiztos beszédet

• más nyelvek megismerését

• a szolidaritást

Ennek a kooperatív játéknak a célja, hogy min-
den játékos egy csapatként együtt  töltse meg a 
kincsesládát a lehető legtöbb nyelvi kinccsel.
 

Játékosok

• max. 4 gyerek
• olyan gyerekeknek szánjuk, akik számára a PUMA-me-

zők feladatai kihívást jelentenek,  amelyek megoldhatók 
számukra.

Felszerelés

• 1 kocka 3 vagy  6 ponttal
• játékfigura minden játékos részére 
• Nyelvi kincsek gyűjthető anyagok formájában ( pl. 

gyöngy, kagylók, kavicsok, stb) a gyerekek által teljesített 
feladatok megszámolására.

• Nyelvi kincsesláda (pl. karton vagy faládikó) az együtt 
gyűjtött nyelvi kincsek tárolására

A kincses mezők

• Minden kincses mezőnél a Puma egy felada-
tot ad a gyereknek, amit annak a saját nyel-
vén kell megoldania

• Ha  a gyerek nem akarja azonnal megoldani a feladatot, 
a következő körben egy további esélyt kap.

• Ha a kincses mezőt már elfoglalta egy játékfigura, akkor 
a saját figurát mellé állítjuk, és úgy teljesítjük a feladatot.

• Minden teljesített feladatért jár egy nyelvi kincs, amit a 
közös nyelvi kincsesládába kell tenni.

• A megadott feladat helyett más odaillő feladatot is 
kigondolhatunk.

 További mezők

A narancs mezők a cél felé 
vivő játékmezők.

Kék mezők:  A játékfigura a mellette ábrázolt kincses 
mezőre lép tovább.

Zöld mező: A játékfigura a mellette ábrázolt kincses 
mezőre lép vissza 

A játék kezdete „A nyelv a kezdet“-nél van 

• Állítsuk a játékfigurákat a startmezőre
• döntsük el, ki kezd
• sorban dobjunk a kockával, és lépjünk tovább
• oldjuk meg a feladatokat a kincses mezőkön.

A játék vége „A nyelv a cél“-nél van

• Ha valamennyi játékfigura célba ért, vége a játéknak.
• Most kiboríthatjuk a kincsesládát, és megszámolhatjuk 

az együtt gyűjtött kincseket.

A nyelv a
KEZDET
és a nyelv a

CÉL

ZENE & RITMUS
Zenével könnyen magunkba 
szívjuk a nyelvet.

...

Énekeld vagy tap-
sold el a kedvenc 
dalodat!

KAPCSOLAT AZ ÉLETTEL
A gyerekek szívesen mesélnek 
magukról és élményeikről.

...

NYITOTTSÁG & 
KREATIVITÁS
A gyerekek ezerféle 
módon tudják magukat.

...

Mondj egy 
mondatot, és a 
többiek utánad 
mondják!

PÉLDAKÉP
A gyerekek min-
dent hallanak és 
sok mindent 
utánoznak.

...

VISSZA

VISSZA

ELŐRE

ELŐRE

Hozzál négy 
színes ceruzát. 
Milyen színűek 
a ceruzák? Mi a 
kedvenc színed?

...

Fogj egy tárgyat, és 
mondd el, milyen a 
tapintása!

ANYAG & 
A MÉDIA
A gyerekek 
fel-fogják a 
világot.

...

... ÉRZÉKENYSÉG
     Ahogy érzem magam, úgy fejezem ki magam.

Mitől jössz 
rá, hogy va-
laki szomorú 
vagy vidám?

... TUDATOSSÁG & FIGYELEM
     Kihegyezett érzékekkel fedezzük fel a világot.

Hogy hívják a kedvenc 
ételedet és milyen íze 
van?

Mi a kedvenc könyved 
és miért kedveled olyan 
nagyon?

... ÍRÁSTUDÁS
     A betűk és a könyvek új világot tárnak elénk.

Hogyan 
köszönsz?

HÉTKÖZNAP
Amit a gyerekek nap mint 
nap mondanak, nem jelent 
nekik fáradságot.

...

Csinálj egy 
mozdulatot, 
ismételd el egy 
párszor, a többiek 
veled számolnak!

MOZGÁS
Nekiiramodás, dinamika, lendület 
– a végén lelkesedünk a nyelvért.

...

Hogy hívják a szüleidet és 
a barátaidat?

BARÁTSÁGOK & CSALÁD
Együtt célba érünk.

...

Meséld el, mit 
csinálsz otthon a 
legszívesebben!

A    YELVNEK 

SZÜKSÉGE VAN ...

 

   1

2

3

4 5

A világon sok nyelv és sokféle írás van: 
Így pl az „Igen“-t  mondhatjuk:

1  jī hān (Urdu)    2  ne (újgörög)   3  da (orosz)
4  nacam (arab)    5  shi (kínai nyelven)

SOKRÉTUSÉG
Közös  tulajdonságok  és 
különbségek teszik színessé 
az életet.


