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ANYANYELVI OLVASÓTÁBOR 
Horvátország, Vlašići 
2018. 06. 17. – 2018. 06. 24. 

 Beszámoló az olvasótáborról 
 

Az Anyanyelvi Olvasótábor harmadszor került megrendezésre Horvátországban Pag szigeten lévő Vlašidiben (Zavicaj Panzió). A program lebonyolításához 

az elmúlt évekhez hasonlóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2.500.000,- Ft-tal járult hozzá. 

Minden nap 8.00-kor volt az ébresztő amit 8.30 órakor a reggeli követett. 9.30-12.00 között 45 perces csoportfoglalkozások (nyelvgyakorlat, népismeret) 

zajlottak. A nyelvi foglalkozásokon, szövegértés, szövegalkotás, kommunikációs helyzetnek megfelelő beszéd továbbfejlesztése is szerepelt. A 

foglalkozások alatt fontos szerepet kapott az írásbeli kifejezőképesség is, mert a tanulóknak alkotó módon kellett beszámolniuk a napi 

programjukról.13.00-kor ebédeltünk, majd rövid pihenő következett. 15.00-től a gyerekek nagy örömére strandolni mentünk. Az anyaországgal 

kapcsolatos ismeretek bővítését a tábor programjába beépített kirándulásokkal, városok nevezetességeinek megtekintésével, a sziget történelmének 

földrajzának, állat és növényvilágának horvát nyelven történő megismerésével valósítottuk meg.  
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Pag városában egy közös séta során megtekintettük a városka patinás épületei, utcáit és tereit. Ellátogattunk a sómúzeumba és a pagi csipke 

készítésével is megismerkedtünk. Zadarban tett kirándulásunk alkalmával Zadar szimbólumát, a Szent Donát templomot kerestük fel először, majd 

megnéztük a római fórum maradványait, ellátogattunk a botanikus kertbe és a „Trg Pet bunara” Öt kút térre is. A tengerparti sétányon felkerestük a 

modern építészet egyedülálló látványosságát a tengeri orgonát, ahol a tenger hullámai következtében kialakult hangzás páratlan élménnyel 

ajándékozott meg bennünket.  

Sibenikben az óvárosi sétánk során a Városházát és a Szent Jakab katedrálist tekintettük meg. A városlátogatást követően a Krka folyón hajóval tettük 

meg az utat Skradin városáig, ahol egy rövid sétát tettünk, majd a hajón elköltött ebéd után Prvic szigeten kikötöttünk és felkerestük Faust Vransic 

Múzeumot.  

Vlasici közelében fekvő Smokvicébe gyalogosan tettük meg az utat ismerkedve közben a sziget növény- és állatvilágával, földrajzi adottságaival. 

Délutánonként gyermekeink alig várták a csendes, homokos partú öbölben eltöltendő szabadidős programokat: fürdés, homokfoci, tollaslabdázás. A 

vacsora elfogyasztása után táncos-, zenés-, kreatív- és sportfoglalkozások között választhattak a gyerekek. Hazautazás előtti estén a héten elkészített 

rajzokból, tárgyakból kiállítást rendeztünk és minden csapat bemutatta az elsajátított ismereteit, melyet nagyszabású discóval zártunk. Másnap reggeli 

után élményekkel, új barátokkal gazdagodva, sok új ismerettel gyarapodva, az Adriai tenger napsütésétől lebarnulva, kicsit fáradtan, de boldogan és 

elégedetten indultunk haza. 

A táborozás elérte célját: anyanyelvi környezetben lett megvalósítva. A kapcsolatteremtés beszélő - hallgató között (pl. kapcsolatfelvétel, kérés, kérdés, 

beszélgetés a személyzettel, piacon, boltban, hajón, panzióban, pénzváltóban, idegenvezetés). Ebből kifolyólag az anyanyelv használata 100%-os volt. 

Ezekkel a helyzetekkel motiváltabbá tettük a gyerekeket. A nyelvi foglalkozásokkal nőtt a gyerekek kifejezőképessége. Szívesebben tanulják a horvát 

nyelvet, pozitív megerősítést kapnak a horvát nyelv használatának fontosságáról.  


