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“Das Menschlichste, was wir haben, 

ist doch die Sprache - und wir 

haben sie, um zu sprechen.“ 

Theodor Fontane 

 

1. Bevezető 
 

 Az ember számára a világ értelmezéséhez a legfontosabb közvetítő eszköz a nyelv: 

a nyelv szükséges az érzések és benyomások megfogalmazásához. Ezáltal képesek va-

gyunk megérteni másokat és megértetni magunkat. A nyelv az alapelem a szociális 

kapcsolatok kialakításához és a politikai, illetve a kulturális életben való részvételhez. 

A nyelv hozzájárul a cselekvések megtervezéséhez, az információfelvételhez, ezek fel-

dolgozásához, illetve továbbadásukhoz. A nyelvi kompetencia kulcs egy sikeres szak-

mai élethez. 

A gyermekek támogatást kapnak a sokszínű mindennapi szituációkban, hogy a nyelvi 

kompetenciájukat az első-, illetve a másodnyelven elsajátítsák és differenciálják. Kü-

lönleges jelentőséggel bír ezzel kapcsolatban a felnőtt és a gyermekek közti dialógus. 

A dialógus alapeleme annak, hogy megismerjük / felismerjük a gyermekek érdeklő-

dési körét, illetve igényeiket és a fejlődésüket egyénileg támogatni tudjuk. A mozgás 

is számos tapasztalatszerzést tesz lehetővé, amelyek szoros kapcsolatban vannak a 

gyermekek nyelvi kompetenciájának tovább fejlesztésével. 
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2. Nyelv és beszéd 
 

A gyermekek már születésüktől kezdve érdeklődést mutatnak a nyelv iránt és érintet-

tek a nyelvi interakciókban. A nyelvelsajátításban sokrétű folyamatok, stratégiák, il-

letve teljesítmények hatnak egymásra. A gyermekek nyelvi fejlődése egyrészről az 

előfeltételül szolgáló genetikai, illetve kognitív tulajdonságokon alapszik, másrészről 

nagymértékben attól is függ, hogy az őket körülvevő felnőttek hogyan bátorítják 

nyelvi megnyilvánulásaikat és milyen párbeszédeknek lesznek részesei. A nyelvelsajá-

tításnak minden szakaszában elmondható, hogy a nyelv megértése kiterjedtebb, mint 

az egyéni beszédmegnyilvánulás. 

A nyelvelsajátításnak legfőképpen a kezdeti szakaszban cselekvésbe ágyazottan kell 

történnie, a cselekvést beszéddel kell kísérni. Ehhez különféle alkalmak szükségesek 

a mindennapok során, melyekben a beszédnek helye van. Ahogy a gyermek egyre 

jobban fejlődik, úgy a nyelvet már nem csak cselekvéssel egybekötve lesz képes alkal-

mazni, hanem elméleti, gondolati síkon is. 

 A gyermeknek az elsődleges nyelve különös megbecsülést érdemel. A családnyelv 

különleges becsben van tartva, mivel a nyelv és az identitás szoros összefüggésben 

állnak egymással. A másodnyelv sikeres elsajátítása nagyban építkezik az anyanyelvi 

kompetenciákra, ezért nagyon fontos, hogy ezt is folyamatosan fejlesszük. 

 

2.1 Verbális és nonverbális kommunikáció 

 

A nyelvi fejlődés minden esetben a kommunikációnak a verbális, nonverbális és a pa-

raverbális szempontjaira vonatkozik. A non- és paraverbális rész, mint a testbeszéd 

és a beszéddallam, a beszédtartalmakat teszik lehetővé és segítik a beszédmegértést. 

Ezek az elemek azon gyermekek számára a legfontosabbak, akik a nyelvelsajátítás leg-

elején állnak. 

A beszédhelyzetek gazdagsága és sokszínűsége támogatja a gyermekek nyelvi kom-

petenciájának folyamatos fejlődését. A gyermek kifejezésformáinak értékelése és 

megbecsülése által sikerül felkelteni és fenntartani a gyermek motivációját. A felnőtt 

nevelő személyek a nyelvhasználatukat illetően is fontos részesei a gyermekek nyelv-

fejlődésének, példaképek a gyermekek számára. 
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Mit is jelentek az alábbi fogalmak: elsőnyelv, anyanyelv, családnyelv és másodnyelv 

 

Elsőnyelv(ek): Nyelvek, amelyeket a gyermek a korai gyermekkorban hivatalos okta-

tás nélkül sajátít el. 

a) Anyanyelv: az a nyelv, amelyet vagy az édesanya és/vagy az édesapa kommuniká-

ciója során alkalmaz 

b) Családnyelv: azon nyelv, amelyet a gyermek rendszerint a családi körben alkalmaz 

(ez lehet akár egy harmadik nyelv is) 

 

Másodnyelv: azon nyelv, amelyet az „elsőnyelv” elsajátítását követően sajátít el, il-

letve, amelyet a tartózkodási helyén (országában) alkalmaznak. 

 

Az „elsőnyelv” a gyermek fejlődésében több szempontból is nagy szerepet játszik. Kö-

zös kommunikációs eszköz a családban és más közösségi csoportokban, illetve előfel-

tétele az interkulturális (kultúrák közötti) identitás fejlődésének és megőrzésének, va-

lamint a másodnyelv elsajátításának a kiindulópontja. 
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3. Kétnyelvűség az óvodában 
 

Magyarországon manapság nagyon sok olyan gyermek van, aki a német nyelvet, mint 

másodnyelvet sajátítja el. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek otthon az anyanyelvükön 

kommunikálnak és a német nyelvet csak később sajátítják el. Éppen ezért nagyon fon-

tos, hogy a nyelvfejlesztés már az óvodában vagy az általános iskolában megkezdőd-

jön. Máskülönben az iskolában a hiányos nyelvi ismeretek miatt lemaradhatnak a ta-

nulmányaikban. 

Egy kétnyelvű, illetve nemzetközi óvoda speciálisan a kétnyelvű nevelésre van beren-

dezkedve. Az a lehetőség, hogy egy további nyelvet sajátíthat el a gyermek (az anya-

nyelvén kívül), az a személyiségfejlődés, illetve a további életére való tekintettel is 

egyfajta gazdagodást jelent. Azon felül, hogy a gyermekek rátermettséget szereznek 

a nyelvi területeken, a mindennapokban is toleránsabbak lesznek az idegen kultúrák-

kal szemben. 

 

Egy kétnyelvű óvoda mögött egy olyan gyermekgondozási létesítmény rejtőzik, amely 

a kétnyelvűség koncepcióján alapszik. Ez az ötlet a nemzetközi kapcsolattartási pon-

tokból keletkezett, ahol a többnyelvűség egyre magasabb értéket képvisel. Azon té-

nyek alapján, hogy a személyközi kommunikáció verbális szinten is a társadalmi inter-

akciókban nagyon fontos, jött létre a gondolat, hogy az anyanyelv mellett még egy 

második nyelvet is meg kell alapozni. Számos tudományos kutatást és vizsgálatot kö-

vetően keletkezett az a koncepció, miszerint a gyermekek az óvodában most már két 

nyelvet sajátítanak el és ennek keretein belül egyenlő mértékű fejlesztést kapnak 

mindkét nyelven. Mivel a multikulturális élet követelményei jelentősen megváltoztak, 

ezért globalizált világunkban és az egyesített Európában a több nyelven történő kom-

munikáció képessége elemi szükséglet lehet. A második nyelv korai bevezetése az 

óvodában egy hatalmas tanulási potenciállal rendelkezik, mivel a gyermekek ebben a 

korban rendkívül fogékonyak az ilyen jellegű tartalmak iránt. 

Egy kétnyelvű óvodában a két nyelvet egyenlő mértékben fejlesztik. 

Egy többnyelvű óvodára leginkább azokban a városokban vagy területeken van szük-

ség, ahol sokféle kultúra van jelen, illetve nemzetközi vállalatok képviseltetik magu-

kat. Győrben, mindenekelőtt a német nyelv vált fontossá, mivel az AUDI Rt. 1993-ban 

itt alapította meg legnagyobb leányvállalatát, az AUDI HUNGÁRIA ZRT.-t. 
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A korai nyelvfejlesztés a multikulturális társadalom korszakában kiemelkedően fon-

tossá vált. Éppen ezért egyre több óvoda kínálja fel annak a lehetőségét, hogy a gyer-

mekek az óvodai nevelés keretein belül kezdjenek el egy második nyelvet elsajátítani. 

Az Audi Hungaria Óvodát elsősorban az Audi Hungaria ZRT-ben munkát vállalók gyer-

mekei számára alapították. 

 

3.1 Mi is pontosan egy kétnyelvű óvoda? 

 

A kétnyelvű óvodák fókuszában egyértelműen a nyelvi nevelésen áll, amely a kom-

munikáció örömén alapszik, ezért a gyermekek kommunikációs ingerekben gazdag 

környezetben nőnek fel. Az óvodák, olyan szakembereket is alkalmaznak, akiknek a 

közvetíteni kívánt idegen nyelv az anyanyelvük. Így ez a bizonyos nyelv nem csak já-

tékos módon kerül közvetítésre a gyermekek felé, hanem az óvodai napirenden ke-

resztül, tehát a napi érintkezés az idegen nyelvvel az óvoda különböző mindennapi 

szituációiban valósul meg. Tehát lényegében alapvető fontosságú az, hogy a gyermek 

maga is aktív beszélővé váljon, ezáltal sikerélményre  tegyen szert a nyelvtanulásban. 

Ily módon a kétnyelvű nevelésnek köszönhetően nem csak egy idegen nyelv kerül 

közvetítésre, hanem további nyelvek elsajátításának az útja is megalapozásra kerül. 

Egy kétnyelvű óvodában nem csak az anyanyelven folyik a kommunikáció, hanem köz-

vetlenül egy idegen nyelven is. A mi óvodánkban ez a nyelv a német. A nyelvközvetí-

tésnek ezt a módját „belemerülésnek” nevezik. Ez a fogalom az angol „to immerse” 

szóból származik. Ez azt jelenti, hogy a másodnyelv elsajátítása nem csak játékosan, 

különböző témák segítségével történik, hanem igazodik az anyanyelv elsajátításának 

elveihez. 

A nyelvi nevelés kiindulópontja az, hogy a gyermekek az első életéveikben különösen 

fogékonyak a nyelvek elsajátítására. 
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A kétnyelvű nevelés előnyei 

• minél fiatalabbak a gyermekek, annál gyorsabban és problémamentesebben tud-

ják elsajátítani az idegen nyelvet 

• a kétnyelvű óvodák általánosságban segítik a gyermekek idegennyelvi érzékét 

• egy második nyelvet anyanyelvi szinten fog beszélni a gyermek 

• a későbbi iskolai képzés során a gyermek számára sokkal könnyebb lesz az idegen 

nyelv elsajátítása 

• az idegen nyelv megfelelő szinten való ismerete szakmailag vonzóbbá teszi az 

egyént 

• a gyermekek ezzel a koncepcióval más kultúrákat is megismerhetnek 

• a kétnyelvű pedagógia az idegen nyelvet játékosan és kényszer nélkül közvetíti 

• az interkulturális kompetencia teljes egészében fejlődik 

 

3.2 A nyelvi fejlesztés célja és feladatai 

 

Az óvodai idegennyelvelsajátítás céljait differenciálni tudjuk. A legfontosabb jellem-

zők a szóbeliség hangsúlyozása, a szociális kompetenciák fejlesztése és az idegen nyel-

vek iránt való érzékenység fejlesztése. Különböző szókincset sajátítanak el a gyerme-

kek, amelyek tematikusak fel vannak osztva. Az idegennyelv-elsajátítás azt a lehető-

séget nyújtja, hogy az idegennyelvvel tudatosabban bánjunk, és a beszédképességün-

ket fejlesszük, melynek legfontosabb eleme a gyermekek érdeklődésének felkeltése 

az idegen nyelv iránt, illetve a más beszéddallamhoz és hanglejtéshez való érzékenyí-

tés. Az oktatásban a gyermekek idegen kultúrákat is megismernek. Emellett az is fon-

tos, hogy a gyermekeknek a tanulással kapcsolatban pozitív érzelmi viszony alakuljon 

ki, mert ez a beállítottság döntő lehet a jövőbeni tanulmányaik esetén. 
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Legfontosabb célok: 

 

Az óvodai nyelvfejlesztésnek nagyon sok alapvető célja van, amelyek még kisebb rész-

célokra tagolódnak. Egyszerű lenne azt állítani, hogy az óvodai nyelvfejlesztésnek a 

legfontosabb célja az iskola megkezdésekor  az írott nyelv problémamentes elsajátí-

tása, mely természetesen nagyon sok szülőnek, illetve tanárnak egy nagyon fontos 

szempont. Azonban a nyelvfejlesztés alapvető területei már sokkal korábban elindul-

nak. Elsődleges feladat a gyermekek szókincsének a bővítése, illetve a beszédkedv 

kialakítása. Egy hároméves gyermeknek átlagosan az aktív szókincse 500 szóból áll, 

míg egy hatéves, iskolába készülő gyermek már körülbelül 2500 szavas repertoárral 

rendelkezik. A gyermekek passzív szókincse természetesen sokkal szélesebb skálán 

mozog. De: pontosan a fiatalabb gyermekek azok, akik gyakran még túl félénkek, il-

letve nem merik kifejezni magukat, ezért a nyelvfejlesztést mindenképp az óvodában 

kell elkezdeni. Közvetítjük a gyermekek felé a nyelv értékét, és különböző médiák, 

anyagok tárgyak segítségével ösztönözzük őket a beszédre. Ebből kifolyólag termé-

szetesen további célok adódnak, például: 

• a hangos beszéd javítása, 

• a nyelvtani képességek kiépítése, 

• a ritmus és ütemérzék fejlesztése és ezzel a beszéddallam és a hangképzés fontos-

ságának a közvetítése, 

• a beszédmegértés tökéletesítése, mint például a hallottak elismétlésére való ké-

pesség, a kérdések történetekben való megválaszolása, állásfoglalás egy adott témá-

ban, mondókák és dalok visszamondása kívülről stb. 

• a nyelv kommunikatív-szociális szempontjának közvetítése (Hogyan fejezem ki he-

lyesen a szükségleteimet? Hogyan beszélgetek másokkal? Hogyan reagálok verbáli-

san, ha egy konfliktusra kerül a sor?) 

• A gyermekeknek tudniuk kell: 

 - Örömüket lelni a beszédben 

 - Megértetni magukat másokkal és másokat meghallgatni 

 - A nyelvet a konfliktusmegoldásoknál használni 
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 - A nyelvi kompetenciájukat bővíteni zenén, ritmikus beszéden, mozgáson 

(stb.) keresztül. 

 - különböző nyelvi stílusokat megismerni 

 - beszédlehetőségeket kihasználni 

 - egymást kölcsönösen végighallgatni 

 - beszélgetés középpontjában lenni 

 - szemkontaktust megtartani 

 - nyelvi önbizalmat kifejleszteni 

 - szókincsüket kiszélesíteni 

 - a nagycsoportosoknak nyelvileg és intellekturálisan felkészülni az iskolára 

 

A mi célunk az, hogy a gyermekek a céljaikat, kérésüket ki tudják fejezni, és a beszéd-

folyamatokban egy biztonságos tudást sajátítsanak el, hogy ezzel az általános iskolá-

ban sikerekre törekedhessenek. 

 

A következőkön keresztül érjük el ezeket: 

 • történetek, nyelvi játékok, társasjátékok, mondókák, dalok, versek, ujj-játé-

kok, mondások (pl. az asztalnál étkezések előtt), kiszámolók 

 • szerepjátékok a csoportszoba különböző játékrészlegeiben 

 • ritmikus mozgásos egységek, zenés foglalkozások 

 • meghallgatás és beszélni „hagyás” 

 • a nevelői nyelvi példakép 

 • javaslatok felkínálása a szóbeli konfliktusmegoldásokra 

 • gyermekkonferenciák – azt a lehetőséget kínálják, hogy a gyermekeket 

érintő dolgokról beszélgessünk, együtt gondolkozzunk és közösen határozzunk róluk 

 • tornaterem – rendelkezésre áll 

 • az olvasósarokban – a különböző könyvek serkentik a képzelőerőt, fejlesztik 

az emlékezőképességet, bővítik a tudást és támogatják a nyelvfejlődést 
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Ezektől eltekintve még számos cél van, amelyek közvetetten járulnak hozzá ahhoz, 

hogy a beszéd- és kifejezőképesség a gyermekek életkorának megfelelően fejlődjön, 

úgy, mint a koncentráció, a finommotorika, az emocinális-szociális kompetencia és a 

frusztrációs tolerancia stb. fejlesztése. Éppen ezért a nyelvfejlesztést az óvodában 

mindig az általános pedagógiai célkitűzések kontextusában kell nézni, minden gyer-

meket a saját fejlődésében támogatni, személyiségüket erősíteni és a fontos kompe-

tenciákat, amelyekre egy későbbi elégedett és önálló életre a társadalmunkban szük-

ségük van, fejleszteni. 

 

A legfontosabb feladatok: 

 

• a gyermekek sokoldalú és differenciált személyiségfejlesztése óvodás korban, a bi-

kulturális nyelvfejlesztés megvalósítása 

• más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése 

• pozitív kapcsolat kialakítása mindkét nyelvhez 

• az érdeklődés elmélyítése különböző kultúrák iránt 

• az aktív és a passzív szókincs bővítésével több lehetőség biztosítása mindkét nyelv 

használatára a különböző játékszituációkban 

•  a nyelvfejlesztés a gyermek nyelvi fejlettségi szintjén alapszik – a nyelvfej-

lesztés lépésről-lépésre egyszerű nyelvi ösztönzésekkel fejlődik 
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A szókincsbővítés 

Például: a szókincset bővíthetjük, ha az 

autó, mint téma jön szóba: kormány, 

lökhárító, sárhányó, visszapillantó tü-

kör, dísztárcsa, rendszámtábla, sebes-

ségváltó, fékezni, kanyarodni, inde-

xelni, előzni, balra, jobbra… 

A kommunikációs kompetencia 

fejlesztése, például a társas 

szerepjátékon keresztül 

Például: Ha valaki azt mondja: „Nem 

akarom!” Akkor a másik abbahagyja 

az adott tevékenységet. Ha a másik-

nak fájdalmat okozunk, bocsánatot 

kérünk. Ha valaki éppen azzal a já-

tékkal szeretne játszani, mint amivel 

a másik, meg kell a másikat kérdez-

nie, hogy ő mikor játszhat azzal a já-

tékkal. 

A mondatalkotó képesség 

fejlesztése 

Például: barkácsoláskor meséljék 

el a gyerekek, hogy mi a követ-

kező lépés, és ezalatt a kezüket 

magyarázáshoz ne használják. 

A ritmikus beszéd 
Például: a gyerekek egy adott gyer-

mekdal dallamára mesélnek el egy ki-

talált történetet:  

Voltunk egy tanyán…,  

ott láttunk egy lovat… 

NYELVI FEJLESZTÉS 
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4. Egy személy, egy nyelv 
 

Akár a célok, a tanulási modellek is lehetnek különbözőek, azonban egyes módszerek 

viszont hasonlíthatnak. Az idegen nyelv vagy egy tevékenység keretein belül, vagy az 

óvodai napirend / élet során jelenik meg, bár a cél minden esetben természetesen a 

kommunikáción keresztül való tudat alatti tanulás. A gyermek az önálló tevékenysé-

gen és a játékon keresztül tanul. Ezek csak akkor valósulhatnak meg, ha a biztonságot 

adó (megszokott) napirend mellett változatos foglalkozások egészítik ki a gyermek 

óvodában eltöltött napját. A foglalkozások során a sokszínűség váltakozó tevékenység 

valamint az ismétlés elengedhetetlen. A foglalkozás, mely játékos tevékenység for-

májában a gyermekhez alkalmazkodik, az óvodapedagógus számára rugalmas terve-

zést igényel. A legjobb módszer arra, hogy egy gyermek egy idegen nyelvet elsajátít-

son, ha saját tapasztalatain és élményein keresztül ismerkedhet meg azzal. Az óvodá-

ban ez a játékok használata, a kimondott szónak képekkel illetve bábbal való illuszt-

rálása és a gyermeki szükségletek és képességek figyelembe vételének segítségével 

jön létre. Az nyelvtanulás továbbá tudat alatt, a „fej-szív-kéz-elméleten” keresztül tör-

ténik, ami azt jelenti, hogy a gyermek kognitív és lelki úton, illetve a környezeti világ 

önálló megismerése során tanul. Ez utóbbi miatt a mozgásnak különösen nagy sze-

repe van. A gyermeki érdeklődés fenntartása az egyik legfontosabb szempont az ide-

gennyelv-tanulás folyamán, mely a feszített és a lazább figyelem közötti túl gyakori 

váltakozás alkalmával elmaradhat. 

A nyelvi fejlesztés az „egy személy-elméleten” alapszik, ami azt jelenti, hogy egy két-

nyelvű óvodapedagógus csak egy nyelvet használ. Ha tehát az óvodában a második 

nyelv a német, akkor az egyik pedagógus csak magyarul, míg a másik kizárólag néme-

tül beszél. Ez azért előnyös, mert így a gyermek különbséget tud tenni, hogy melyik 

óvodapedagógussal milyen nyelven beszéljen. 

Ezt következetesen célszerű alkalmazni, tehát a magyar anyanyelvű németül beszélő 

pedagógusnak nem célszerű úgy tenni, mintha a magyar nyelvet nem értené, és arra 

sem kell ügyelnie, hogy ne beszéljen magyarul a gyerekek előtt. A gyermekkel történő 

beszélgetés során azonban következetesen kizárólag németül szükséges beszélnie, 

akkor is, ha a gyermek magyarul szólítja meg. Az egyik nyelvről a másik nyelvre tör-

ténő fordítás kerülendő; a gyermek azonban, ha szeretné, felveheti a tolmács szere-

pét. 
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Az idegen nyelvnek meg kell jelennie az óvodai mindennapokban, méghozzá olyan 

formában, hogy az azt beszélő pedagógus nonverbális eszközökkel (mimika, gesztiku-

lálás) segíti a gyermeket a mondottak megértésében. Ezáltal megkönnyíti a gyermek 

számára a második nyelv megértését. 

A nyelvi nevelés, mint például a versmondás vagy mesélés során esztétikus szemlél-

tető eszközökkel segítjük a gyermeket a nyelvi tartalom megértésében. Ezzel a mód-

szerrel minden gyermek függetlenül az anyanyelvétől könnyen integrálható az óvodai 

életbe. Célunk a gyermek intuitív nyelvtanulásának elősegítése, ami azt jelenti, hogy 

a gyermek minden külső nyomás nélkül sajátítja el a nyelvet. 

Intézményünk nem csak azon családok rendelkezésére áll, akik németül vagy magya-

rul beszélnek, hanem minden olyan család számára, akik gyermekük számára a két-

nyelvű nevelésen keresztül egy jó alapot / alapkövet szeretnének gyermeküknek biz-

tosítani a mai multikulturális világban való boldoguláshoz. 

 

4.1 Nyelvi fejlesztés az óvodában 

 

Mindennapjainkban különböző szabályok alapján folyik a kommunikáció, nincs ez 

másként az óvodában sem, hiszen hasonló szabályok biztosítják az életkornak megfe-

lelő nyelvi fejlesztést. 

 

Az első szabály: Egyenrangú félként kommunikálunk egymással 

• Ez a szabály két szempontból is nagyon fontos a sikeres nyelvi fejlődés érdekében: 

egyrészt jelenti a felnőtt és a gyermek részéről is a szemkontaktus fenntartását be-

szélgetés közben, ezzel fejezvén ki az egymás iránti tiszteletüket. Másrészt az értendő 

alatta, hogy óvodánkban a gyermek mondanivalója nem kevésbé fontos, mint a fel-

nőtté. 

• A gyermek számára kulcsfontosságú, hogy lássa beszélgetőtársa arcát, annak arc-

kifejezését, mimikáját, ezáltal lesz képes könnyebben megérteni a másik ember érzés-

és gondolatvilágát, szándékát. 

• Az egyenrangú félként való kommunikáció a szó fizikai értelmében is elengedhe-

tetlen. Az óvodapedagógus célja, hogy a gyermek azt érezze, hogy komolyan veszik. 
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Ezt a kommunikáció során többek között azzal éri el, hogy lehajol a gyermekhez és 

úgy beszélget vele. Egy gyermek sem szereti, ha „fentről” beszélnek hozzá, ez ugyanis 

eltérő erőviszonyokat sugároz felé, mely olyan érzést válthat ki benne, hogy nem elég 

fontos. 

 

A második szabály: Tetteinket / cselekvéseinket magyarázattal, illetve beszéddel 

kísérjük 

• • A gyermeki tanulás háromféle módon történik: ismétléssel, játékosan és 

utánzással. Ezért különösen fontos, hogy mi felnőttek, akik példaképek vagyunk a 

gyermekek számára, cselekedeteinket beszéddel kísérjük. Ezen folyamat során sok-

szor ismétlődnek bizonyos szavak, így a gyermek hamar megtanulja, mit hogyan hív-

nak. 

• Bizonyos helyzetek különösen alkalmasak arra, hogy beszédbe elegyedjünk a gyer-

mekekkel, így segítve nyelvi fejlődésüket. Ilyen alkalom lehet az étkezés, a vetkőzés 

és öltözés, valamint a pelenkázás. 

A harmadik szabály: Kérdéseinkkel ösztönözzük a beszélgetést 

• Mikor tetteinket szavakkal kísérjük, alkalma nyílik a gyermeknek a felnőtt nyelvi 

példán keresztül megtanulni az egyes szavakat. 

• Az óvodai életben a nyelvi nevelés célja, hogy a gyermeket beszédre ösztönözze. 

Ez leginkább sok kérdezéssel érhető el. A kérdéseken keresztül a gyermeknek lehető-

sége adódik önmagát kifejezni. Az óvodai mindennapokban sokszor adódik alkalom a 

kérdezésre. 

• A legkézenfekvőbb alkalom a reggeli foglalkozás. Ilyenkor a gyermekek az óvodai 

közösségen belül fejezhetik ki szükségleteiket illetve adhatnak választ arra a kérdésre, 

hogy mit szeretnének a nap folyamán csinálni, hogy hogyan töltötték a hétvégét. 

Negyedik szabály: A gyermek fejlettségéhez igazítjuk a kommunikációnkat 

• A gyermek nyelvi képességei az óvodai évek alatt fejlődnek igazán ki. Először han-

gokat, majd szavakat, később mondatokat formál, így igyekszik egyre jobban kifejezni 

önmagát. 

• • Az először kétszavas mondatokból három, majd többszavas mondatokat al-

kot. Ahhoz, hogy a gyermek a lehető legkedvezőbb módon fejlődjön, az a cél, hogy 

egyszerű mondatokkal fejezzük ki magunkat. 
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Ötödik szabály: Mesélünk, verselünk és énekelünk a gyerekekkel 

• Óvodánk nyelvi koncepciójának oszlopos tagjai az éneklés, verselés és mesélés. 

Fontos szempont az óvodai mindennapokban a felolvasás, méghozzá olyan mesék fel-

olvasása, ami a gyermekek nyelvi készségeihez igazodik. 

• A felolvasás mellett a mesélés, a bábozás az, ami felkelti a gyermekek érdeklődését 

a hallott szó, a beszéd iránt. A versek és a gyermekdalok jól illeszkednek az óvodai 

életbe, hiszen ezek rövidségük miatt jól passzolnak az egyes rítusokhoz, mint például 

a közös ebéd. Hagyománnyá vált óvodánkban az ebéd előtti asztali áldás / mondóka 

elmondása, mely legtöbbször rímel, ezzel is fejlesztve a gyermekek beszédkészségét. 

• Habár a már említett három fontos tartóoszlop a nyelvi fejlesztésben jelen van az 

Audi Óvoda mindennapjaiban, ezek intenzitására is nagy hangsúlyt fektetünk és a jö-

vőben igyekszünk, mi, óvodapedagógusok még több verset, rímet, éneket illeszteni 

az óvodás gyermekek életébe. 

Hatodik szabály: Példamutatással tanítunk 

• Mint minden ember, ha tanul, a gyermekek is vétenek hibákat a nyelv elsajátítása 

során. Egy-egy szót helytelenül ejtenek vagy olykor-olykor egy-egy mondatba nyelv-

tani hiba csúszik. 

• Ilyenkor nem javítjuk ki a gyermeket, hanem azt érzékeltetjük vele, hogy a hibával 

együtt is megértettük, hogy mit szeretne mondani. Ha ilyenkor elismételjük neki he-

lyesen a hibás mondatot, megérti a gyermek, hogy hogyan hangzik az adott mondat 

helyesen. Ezzel a pozitív megerősítéssel motiváljuk a gyermeket, aki továbbra is igyek-

szik majd kifejezni magát, hiszen érzi, hogy megértettük és van értelme kommunikál-

nia. Ha a gyermeket ilyenkor kijavítjuk, például ezzel a mondattal: „Nem, ezt rosszul 

mondtad, úgy mondjuk, hogy krokodil”, akkor az ellentétét érjük el a gyermeknél, hi-

szen azt érzi, hogy nincsen sikerélménye. 

• A nyelvtani szabályokra való tudatos rávilágításnak először a kisiskolás korban lesz 

jelentősége. 

• A gyermek azért tanulja meg a nyelvet, mert az számára új kommunikációs lehető-

ségeket biztosít. A nyelvi helyességnek ebben a korban nincs még jelentősége, hiszen 

mi felnőttek akkor is megértjük, hogy mit szeretne a gyermek, ha az nyelvi hibákkal 

beszél. Mivel a gyermek az őt körülvevő felnőtti nyelvi példából tanul, - tehát, abból, 

amit a környezetében hall, és nem abból, ahogyan ő formálja a szavakat - rendkívül 

lényeges, hogy az óvodapedagógus nyelvtanilag helyesen beszéljen. 
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Hetedik szabály: A szülőkkel való szoros együttműködés 

• Az óvodapedagógusok feladata a gyermek beszédfejlődésének segítése, támoga-

tása, melyet az óvoda pedagógiai programja alapján szakmai keretek között teljesít. 

• Természetesen a szülőknek még nagyobb befolyásuk van gyermekük nyelvi fejlő-

désére. Ők az elsődleges személyek gyermekük életében, a szülői ráhatás rendkívül 

meghatározó. 

• Ezért szeretné óvodánk a szülőket a nyelvi nevelésbe is bevonni. Segítünk, hogyan 

tudja gyermekét a lehető legjobban nyelvileg fejleszteni. A fenti hét kommunikációs 

szabály, mely óvodánkban működik, a szülők számára is jó támpontot biztosít. 

• Fontos, hogy azok a szülők, akiknek nem német az anyanyelvük, a saját anyanyel-

vükön beszéljenek a gyermekkel. Nem megalapozott az a feltevés, miszerint ezeknek 

a gyermekeknek hátránya származik a német nyelv későbbi tanulása folyamán. 

• Azok a gyermekek, akik két nyelvvel nőnek fel, rendszerint semmi hátrányuk nin-

csen az egy nyelvet ismerő gyermekekkel szemben. Mindkét nyelvet megtanulják, ha-

bár egy nyelvtanulás folyamata tovább tarthat. Lényeges, hogy ezeket a gyermekeket 

mindkét nyelven sokféle nyelvi inger érje. 

• Óvodapedagógusaink számára ez azt jelenti, hogy a nem németül beszélő gyerme-

kekre különös figyelmet fordítanak a nyelvi nevelés terén. Mivel ezek a gyermekek 

otthon egy másik nyelvet hallanak és használnak, kiemelten fontos, hogy az óvodában 

sokrétű nyelvi impulzus érje őket. 

 

A nyelvi fejlődés dokumentációja 

• A nyelvi nevelés programjának egyik sarkalatos pontja a gyermekek nyelvi fejlesz-

tése, melyet sokoldalú tevékenységekkel célunk elérni el az óvodai élet során. Ennek 

során egyik feladatunk a gyermekek nyelvi fejlődésének dokumentálása. Erre leg-

többször az óvodai pedagógiai nyomtatvány kitöltésekor kerül sor, mely a gyermek 

megfigyelésén alapszik. 

• Mivel ezt egy tanévben kétszer alkalmazzuk, szükségessé vált egy egyszerű doku-

mentálási módszer kidolgozása, melynek segítségével a nyelvi készségeket jegyezzük 

fel. Minden projekt után felmérjük azt, hogy a gyermek szókincse mely szavakkal gaz-

dagodott a program során. 
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4.2 Személyzeti feltételek 

 

A kétnyelvű nemzetiségi csoportokban két óvodapedagógus dolgozik együtt. A német 

nyelvű pedagógus a főiskolai diplomán kívül német felsőfokú „C”-típusú nyelvvizsgá-

val is rendelkezik – így valósul meg a kétnyelvű foglalkoztatás. Ezek során az óvónők 

megértően, megfelelő beszédtempóban beszélnek a gyermekekhez. Mimikával és 

gesztikulálással segítik mondanivalójuk megértését, a gyermekek számára megfelelő 

szókincset és kifejezéseket használnak. Bizonyos helyzetekben a könnyebb megértés 

érdekében vizuális segédeszközöket (például (modelleket vagy bábokat) vetnek be, 

ezek olykor elengedhetetlenek a gyermekek számára a helyes megértéshez. 

Az óvónők feladata a példamutatás. Megfelelő beszédtempóban, érthetően és ter-

mészetes hangleejtéssel beszélnek az óvodásokhoz, figyelmesen hallgatnak, és min-

dig tartják a szemkontaktust beszéd közben. Minden egyes gyermekhez egyénileg 

szólnak: egyszerű mondatokkal, érthető kiejtéssel, ismétléssel, egy adott téma kifej-

tésével, magyarázattal, visszakérdezéssel, helyes intonációval segítik a megértés fo-

lyamatát. Ami a nyelvi nevelés érzelmi vonatkozását illeti, az óvodapedagógus ezen a 

téren is igyekszik felismerni a gyermek szükségleteit: érdeklődik a gyermek saját ér-

zelmei, gondolatai és kívánságai iránt. Nyitott kérdéseivel alkalmat ad a minél gyako-

ribb beszélgetésre a gyermekekkel. Amennyiben a gyermek nyelvtanilag helytelenül 

fejezi ki magát, kijavítás helyett próbálja összefoglalni illetve elismételni az óvodás 

gyermek mondandóját. Ezen módszer segítségével a gyermek észrevétlenül sajátítja 

el a nyelvi szabályokat. A hibák kihangsúlyozása helyett, mely a gyermeki önértéke-

lésre negatívan hat, az óvónő pozitív visszacsatolással erősíti meg az óvodás gyerme-

ket.  
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4.3 Az intézmény adottságai 

 

A csoportszoba felépítése és felszereltsége a magyar és a német kultúra jellemző vo-

násait tükrözi. Ezáltal a gyermekek nyitottabbak lesznek más kultúrák iránt. Sok fajta 

német és magyar nyelvű mesekönyv, ismeretterjesztő és képeskönyv, hanglemez, 

szemléltető anyag, és társasjáték áll a gyermekek rendelkezésére. 

 

4.4 Az óvoda szervezeti kerete 

 

Intézményünk jól felépített napirendje által sikerült kialakítanunk egy szokásrend-

szert, mely a gyermekeknek biztonságérzetet nyújt így segítve egészséges fejlődésü-

ket. A kétnyelvű óvodai nevelés heti váltásban történik, az óvodapedagógusok szoros 

együttműködésben tervezik meg a heti témákat és projekteket, ezzel elősegítve a 

gyermekek minél összetettebb nyelvi fejlesztését. 

- A nyelvi készségek fejlesztése mindig az adott helyzethez mérten és az óvodai élet 

szerves részeként valósul meg. 

- Az óvodás mindennapok új tanulási lehetőségek színes skáláját foglalják magukban 

nyelvi téren is: 

 

A beszélgetőkör: 

 Minden nap tartunk délelőtti beszélgetőkört. Ennek folyamán együtt köszöntjük 

egymást; megbeszéljük, hogy ki hiányzik és, hogy mi fog történni aznap. 

Annak érdekében, hogy a gyermekek jobban tudjanak tájékozódni térben és időben, 

beszélgetünk arról, hogy milyen nap van ma, melyek a hét napjai, milyen hónapot 

írunk, és milyen évszak van. Ez utóbbiakat vizuálisan is szemléltetjük a külön erre ter-

vezett táblácskán. Mindezek mellett alkalom adódik arról is beszélni, hogy melyik 

gyermekek hiányoznak, hányan vagyunk összesen, hány fiú és lány van jelen csopor-

tunkban. Gyakran mesélnek ilyenkor magukról is az óvodások, örömmel nyílnak meg 

kortársaik előtt, ennek során észrevétlenül tanulják meg magukat jobban kifejezni. 

Egy dallal záródik a beszélgetőkör, majd a csoport leül az asztalhoz közösen gyümöl-

csöt fogyasztani. 



 

 

20 

 

 

A környezeti világ megismerése: 

 Az óvodás kísérleteken, felfedezéseken, kirándulásokon, sétákon és szemléltető 

eszközökön keresztül ismeri meg az őt körülvevő világot. Megtanulnak új, a termé-

szettudományokhoz kapcsolódó szavakat, mint például az állatok és növények nevét, 

időjárással kapcsolatos kifejezéseket, különböző halmazállapotok nevét, matematikai 

szakkifejezéseket (számokat, több-kevesebb-ugyanannyi kapcsolatát stb.). 

 

Gimnasztika: 

 Különböző mozgásformákon, gimnasztikai gyakorlatokon, mozgásos játékokon, fo-

gócskákon, labdajátékokon, akadálypályákon és még oly sok minden egyéb más fel-

adaton és játékon keresztül a gyermek a testnevelés óra alapszókincsét tanulja meg, 

amire később az általános iskolában szüksége lesz. 

 

Kreatív alkotás: 

 A rajzolás és a művészeti alkotások alkalmával megismerkedik az óvodás gyermek 

a különféle eszközök, anyagok, színek és művészeti technikák nevével. 

 

Ének-zene: 

 A zene, a mozgás és a nyelv szorosan összefügg egymással, mivel a zene hasonló, 

illetve ugyanolyan elemekkel bír, mint maga a nyelv, ez a dallamban és a ritmusban 

nyilvánul meg. Az éneklés a szájmozgást fejleszti azáltal, hogy a nehezebb hangkap-

csolatokat pontosan kell kiejtenünk énekléskor. 

 A táncos körjátékok, dalok, mozgásos énekek fejlesztik a ritmusérzéket, mely szin-

tén kulcsfontosságú a helyes beszéd kialakulásához. A gyermek megismerkedik a kü-

lönböző zenei kifejezésekkel, mint például a hangszerek neveivel vagy, hogy mire kell 

figyelni az éneklés során (hangosan, halkan, gyorsan, lassan). 
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Mesék dramatizálása, verselés: 

 

 Ha egy gyermek sok mesét, történetet hall illetve ezekről beszélgetnek vele, eset-

leg eljátsszák neki azokat, bővül a szókincse. Intézményünkben minden aktuális té-

mához kapcsolódóan megismerkedhet versekkel, melyek nem csak a szókincset gaz-

dagítják, hanem fejlesztik a fogalmazáskészséget, a helyes nyelvhasználatot, a gon-

dolkodást és a ritmusérzéket. 

 

5. A szülőkkel való kapcsolat 
 

Az óvodai nevelés szoros együttműködést kíván a családokkal. A szülők és az óvónők 

közt naponta jelen van az információcsere gyermekük nyelvi fejlődéséről és tapaszta-

latainkról, de a fogadóórák keretein belül részletesebben is tájékoztatjuk őket ezek-

ről. Csak akkor lehet sikeres egy gyermek nyelvi fejlesztése, ha a pedagógusok és a 

szülők szoros együttműködésben vannak egymással, hiszen a nyelvi kompetenciák 

több mint három éven át alakulnak teljesen ki. 

Projektjeinket minden alkalommal dokumentáljuk, így a szülők nyomon követhetik a 

tanult énekeket, verseket, mondókákat. Az ezzel kapcsolatos gyűjteményeket le is 

fényképezhetik. 

Az óvodai hagyományok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a német és más nemzetek 

szokásainak megőrzésére is. Ezeket az ünnepeket a magyar tradíciókkal igyekszünk 

kombinálni, mely alkalmakra a szülőket mindig szeretettel várjuk. 

Könyvtárunkból, mely a „hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet” elven alapszik, na-

ponta kölcsönözhetnek ki könyveket. 

A szülők tanévenként legalább kétszer – előzetes időpont egyeztetés után - tájékoz-

tatást kapnak gyermekük nyelvi fejlődéséről. 
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6. A nyelvi fejlesztés dokumentumai és 

ellenőrzése 
 

- egyéni fejlődési reflexió (évente kétszer) 

- feladatlapok a nyelvfejlesztésre való tekintettel 

- Csoportnapló vezetése 

- Heti tervek írása 

- Feladatlapok a szókincsre vonatkozólag (minden témakör után) 

- Kétnyelvű és más nemzeti ünnepek 

 

7. A MINT és a nyelvi nevelés 
 

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek születésüktől kezdve jó prob-

lémamegoldók és lelkes felfedezők. A természettudományokban és technikai kérdé-

sekben való elmélyülés fejleszti a gyermeket egyéb készségeiben is, mint például a 

mozgás és a finommotorika, az absztrakt gondolkodás, a kreativitás és a kommuniká-

ció. Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a három- és hatévesek természeti 

jelenségek iránti kíváncsiságát felkeltsük, illetve megtartsuk. Lehetőséget szeretnénk 

nekik adni arra, hogy egyszerű kísérletek során a mindennapi természettudományos 

kérdésekre saját maguk adhassák meg a választ. Ehhez arra van szükség, hogy a gyer-

mekek saját ötleteiket, vágyaikat, véleményüket ki tudják fejezni, tehát beszédkész-

ségük fejlődjön. 

A nyelv és a kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermekek élményeiket, 

tapasztalataikat és érzéseiket megfogalmazva az őket körül vevő világot értelmezzék. 

Mindezek mellett növekszik a szókincsük és erősödik a fogalmazáskészségük. 

A nyelvi nevelés szempontjából a MINT céljai a következők: 

• a beszéd megindítása a kíváncsiság felkeltésével kísérletezések alkalmával 

• az adott helyzetek során a beszéd motiválása 
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• a non-verbális kommunikáció és a beszéd összekapcsolása 

• nyelvi struktúrák felépítése és visszajelzés megfogalmazása 

• a beszédértés javítása a szakszerű magyarázatoknál 

• a helyzethez megfelelő nyelvi formák használata a kommunikáció során 

 

A többnyelvűség nem eredményez hátrányt 

Aki többnyelvű, az kognitív előnyökre tesz szert, mondják a tudósok. Az agynak pél-

dául folyamatosan kontrollálnia kell, hogy melyik nyelven szólal meg és melyiket kell 

háttérbe szorítania. Ez az agyi rész azonban olyan területekkel áll összeköttetésben, 

melyek más fontos rendszereket támogatnak: konfliktus-oldás, empátiás készség, fi-

gyelem. 

Hogy azonban az agynak ez a mozgékonysága a hétköznapokban csakugyan érzékel-

hető-e, az vitatott és csak nehezen bizonyítható. Ami kirajzolódik: olyan gyermekek, 

akik többnyelvű környezetben nevelkednek, nagy valószínűséggel jobban tudják ma-

gukat más emberek helyzetébe beleképzelni. 


