
Őrszavak-Custos Svédországi Magyar Nyelvvédők Egyesülete 

„Kékvirág” magyar anyanyelvi tábor 2016 

Szakmai tervezet  

A svédországi „Őrszavak – Custos Magyar Nyelvvédők Egyesülete” szervezésében 20. alkalommal kerül sor a 

„Kékvirág” magyar anyanyelvi tábor megrendezésére. A rendezvény  2016 augusztus 4-től 15. –ig tart, melyből 

a tényleges foglalkozást augusztus 5 és 13.-a közötti időszakra tervezzük. Helyszín: Hälleberga Ifjúsági Központ 

A táborban résztvevő gyermekek/ifjak száma előre láthatólag 60 fő, felnőttek (nevelők, kisegítők, konyhai 

személyzet, egészségügyiek, szülők) 20-25 fő. 

A tábor témája, hagyományainkhoz híven, a magyar történelem. A tábor fennállásának ideje alatt harmadik 

alkalommal ismételjük az alaptémát, az idén a „Török világ Magyarországon” címmel az Oszmán birodalom 

terjeszkedéséről, a magyarok török foglaltság alatti életéről lesz szó. 

A tábor állandó programja: reggeli áhítat, közös énektanulás, csoportokra osztott énektanulás, történelem óra, 

különböző szabadidős programok, sport, kultúr-program, (táncház, Ki mit tud, stb) nyelvi játékok megfejtése, 

levélírás a titkos társaknak. 

Részletes napi program:  

1. A napi tanulóprogram Istentisztelettel, zsoltárénekléssel kezdődik. 

2. Életkor szerint két csoportra (egyikbe az óvodáskorúak és kisiskolások, a másikba az idősebbek) osztva 

népdalokat, illetve kortárs magyar zeneszerzők népszerű számaiból sajátítanak el néhányat. 

3. A történelemórai foglalkozásokat életkor szerint öt csoportra osztottan végezzük. 

- Óvodások(4-6 évesek): játékos nyelvtanulás, mesehallgatás, bábozás, gyurmázás, rajzolás. 

- Kicsik (6-9 évesek): játékos nyelvtanulás, mesehallgatás, történelem óra mesés formában (török 

kori emlékek), bábozás, gyurmázás, korabeli török és magyar öltözetek rajzolása. 

- Közepesek (10-12 évesek): a történelemóra zenetanulással egészül ki. Mi a síp, dob, nádi hegedű, 

stb. Korabeli gyermekversek játékos elemzése. 

- Kamaszok (13-15 évesek): a kor szellemében való elmerülés okán megnézik az Egri csillagok” 

című filmet. Témák:- mi indította el a török hódítást? – kik és miért segítették/gáncsolták a 

magyarokat honvédő háborújukban? Magyar hősök  

- Ifjak (16-18 évesek): Visszatekintés a magyar történelemre a török hódításig. Harc a török hódolók 

ellen. Milyen hátrányai voltak és milyen előnyei élvezhetők  a török világ hajdani jelenlétének? 

4. Nyelvi játékok: a naponta cserélődő hétféle feladatsor célja a magyar nyelv sokszínűségének, 

játékosságának bemutatása. A korra jellemző régies szavak alkalmazása a mindennapi társalgásban. A 

játékban résztvevők naponta ellenőrizhetik a  napi feladatok helyes megoldását, a nyertesek jutalomban 

részesülnek. 

5. Az eddig jól bevált  szabadidő-foglalkozásokat  a török világot idéző eszközök felhasználásával 

tervezzük megvalósítani. Ehhez a zászlók, fegyverek varrását, faragását, készítését a kézműves 

foglalkozások alatt csináljuk. 

A tanultakat, szintén hagyományainkhoz híven, az ünnepélyes táborzárón mutatjuk be a szülőknek, 

érdeklődőknek.  

 

Tóth Ildikó, az „Őrszavak-Custos” titkára, a Kékvirág tábor társszervezője 

2016 május 29, Sölvesborg, Svédország 


