
Magyar tanulás a Côte d’Azur-ön 

Alapvetően a kezdeményezés még egészen új keletű, hiszen az előző év ösztöndíjasa, 

Molnár Luca segítségével indult be az OVISULI, amelynek legfőbb célja, hogy az Azúr-parti 

magyar gyerekek kortársaikkal együtt játszanak, interakcióba léphessenek; valamint magyarul 

és Magyarországról tanuljanak. 2016 szeptemberétől az új ösztöndíjas, Simon Alexandra 

folytatja a munkát, egyelőre továbbra is Valbonne városában, vasárnap délutánonként.  

Az itt élő családok nagyobbik részének kisebb gyermekei vannak, így az 5-6-7 éves 

korosztályokban nem tipikus tanórai tanulás folyik, mind inkább játékos, felfedező formában 

ismerkedünk egymással is és a hagyományokkal is. Nagy hangsúlyt fektetünk a mesékre, az 

alkotásra és arra, hogy bátran kifejezhessék magukat az adott témában. A tanév első felének 

főbb tematikája az ősz köré épült, amit igyekszünk mindig kiegészíteni különböző 

népszokások megismertetésével, ünnepek bevonásával. Ekképpen az első alkalom kiemelt 

témája a magyar népmesék voltak, ugyanis szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján 

ünnepeltük a magyar népmesék napját. Közösen megnéztük a Szegény ember szőlője c. mesét, 

amit aztán közösen dolgoztunk fel. Igyekeztem könnyebb és összetettebb kérdéssekkel is 

készülni, illetve lehetőséget adni arra, hogy mindenki megnyilvánulhasson. Képekkel 

elevenítettük fel a mese főbb momentumait, majd az udvaron mozgásos feladatokat 

társítottam a meséhez, ugyanis ez a korosztály erősen igényli az ugrándozást, futkározást. 

Beszélgettünk a szüretelésről, az őszről, és természetesen maradt idő játékra és ismerkedésre 

is. A második alkalommal az október 23-i események társultak az őszi témához, amelynek 

keretében próbát tartottunk az egyesület megemlékezésének műsorához. 

A foglalkozások körülbelül 3 órásak, amelyben próbálunk időt szakítani az idősebb 

korosztály (9-12) egyéni fejlesztésére is. Közös olvasás, tollbamondás, írás teszi ki leginkább 

ezt az időt, hiszen legtöbbjük szóban magabiztosabban és jobban ki tudja magát fejezni, 

viszont írásban – a két nyelv különbségei révén – akadnak még pontatlanságok és 

bizonytalanságok. Szeretnénk elérni, hogy azt érezhessék, hogy írásbeli készségeik is 

helytállóak, ne érezzék magukat kényelmetlenül, ha éppen magyarul kell írniuk. 

Fontosnak tartom, hogy minden alkalommal legyen valamilyen témához kapcsolódó 

mondóka, vers vagy épp dalocska, hiszen ezek szinte észrevétlenül ragadnak meg a gyerekek 

emlékezetében. Legtöbbször mozgással kombináljuk, így jobban élvezik azokat. Emellett 

elmaradhatatlan valamilyen kreatív feladat is, első alkalommal a kicsik a szüretelés menetét 



színezhették ki, míg második alkalommal a közösen megismert mesét kellett lerajzolniuk 

valamilyen formában.  

Általában 10-15 fő szokott részt venni az OVISULI-n, de célunk további gyerekek 

bevonása, hiszen szinte ez az egyetlen igazi lehetőségük arra, hogy kortársaikkal magyarul 

érintkezhessenek, ami egyik legfontosabb része személyiségük fejlődésének, identitásuk 

kialakításának. 

 

 

 

 


