SZAKMAI BESZÁMOLÓ – 2018.04.02-2018.04.08.
Beszélgetőkörben, a húsvéti témakörhöz kapcsolódó szógyűjtéssel kezdődtek a tantárgyi fejlesztéshez
kapcsolódó heti rendszerességű foglalkozások, majd képes játékos szókereső feladat következett. Időkitöltő
feladatként a húsvéthoz kapcsolódó képeket színezhettek, majd interaktív táblás játék segítségével
bővítették az ünnepkörrel kapcsolatos szókincset.
Zárásként az internetről kikeresett a húsvéti témához kapcsolódó nyelvi vicceket értelmeztek.
A csütörtöki angol foglalkozáson új témát nyitottak, amely az étkezés volt. Ez az egyik legjobban ismert
témakör a gyerekek között, így könnyen ment a szógyűjtés és mondatalkotás. Utolsó feladat az étel piramis
helyes megalkotása volt reklámújságok szóróanyagainak felhasználása segítségével.

Szótárak segítségével újabb kifejezéseket is kerestek, és a képek mellé írták, mint egy nagy képes
szótárban. A könyv formátumú szótár használata kisebb nehézségeket okozott, a digitális világban már
kevésbé kerül elő a kézi szótár. Ennek segítségével a betűrendet és a szótárhasználatot is gyakorolták a
gyerekek. Végül segédigék használatán keresztül hívták fel egymás figyelmét a helyes táplálkozás
fontosságára.
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Megbeszélték azt, hogy mit jelent ez iskolánk számára. A gyerekek elmesélték, hogy ők ezt hogyan bővítenék
ki, milyen új tartalmakkal töltenék meg egy még szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében. A diákok plakát
tervezetet készítettek a testvériskolák egynapos találkozójának programjához kapcsolódóan.

Ezután megbeszélték a kétnapos zentai kirándulás élményeit, eseményeit is. Sok pozitív élményt
fogalmaztak meg a diákok. Szinte mindenkinek nagyon tetszett a zentai főtéren található városháza és a
hozzátartozó torony, amelyről nagyon szép kilátás nyílt a városra. A helytörténeti múzeum kiállítása is
maradandó élményt jelentett a gyerekek számára. Kellemesnek találták a Tisza parti sétákat és közben
történelmi ismereteik is bővülhettek a zentai csata emlékhelyénél. Nagyon nagy élmény volt számukra a
zentai testvériskolánk tanulóival való találkozás, ismerkedés, a közös sportolás a sportcsarnokban.
Izgalmasnak találták a számukra még ismeretlen pénzzel való gazdálkodás. Szociális kompetenciáik,
együttműködési készségük, toleranciájuk fejlődését segítette elő. Megtapasztalhatták, hogy a határainkon
túl is élnek magyarok és fontos a velük való kapcsolatok ápolása. Nehezen viselték viszont a hosszú
határátkelést. A foglalkozás második felében az úton készült fotókat nézték meg.
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