
 
 

 

 

Motiválni szeretnéd tanítványaid, gyermeked a karantén ideje alatt is? 

Szeretnéd anyanyelvű oldalak segítségével fejleszteni a nyelvtudásod? 

Több időd van, és szeretnéd jobban megismerni Bécset és az osztrák kultúrát? 

 

Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor Neked állítottuk össze ezt a gyűjteményt! 

Rengeteg olyan lehetőség adódik most, amiket fel tudunk használni német nyelv 

gyakorlásához vagy tanításához, és amiken keresztül olyan helyekre, programokra is 

ellátogathatunk virtuálisan, ahol eddig még nem voltunk. 

 

 

 

Összeállításunk most elsősorban Ausztriára, azon belül is főleg Bécsre koncentrál, de igény 

esetén szívesen készítünk hasonlót Németországgal kapcsolatos tippekkel is. Ha feliratkozol a 

hírlevelünkre és csatlakozol Facebook oldalunk kedvelőihez, értesíteni tudunk erről, illetve sok 

hasonló hasznos ötlettel is gazdagodhatsz. 

 

https://ausztriatabor.hu/hirlevel/
http://www.fb.com/ausztriatabor


 
 

 

Kik vagyunk mi? 

Egészen röviden bemutatkozunk, ha többet is meg szeretnél tudni 

rólunk, látogass el honlapunkra! Szóval Bartha-Becskei Zsuzsanna 

(Zsuzsi - balra) és Koncsek Barbara (Barbi- jobbra) vagyunk, az SCA – 

Sprach Camp Austria alapítói. Hét éve szervezünk bécsi német nyelvi 

táborokat magyar gyerekeknek, alapelvünk, hogy a táborozók rengeteg 

élményen keresztül, anyanyelvi környezetben fejleszthessék 

nyelvtudásukat. Programunk nemsokára a 16 éven felülieknek is 

elérhetővé válik. 

Kép: SCA 

 

Mit találsz a linkgyűjteményben? 

 

A linkeken kívül röviden leírjuk, mit találsz az adott oldalon, milyen szintű 

nyelvtudáshoz ajánljuk, és mindig adunk jó pár tippet is, hogyan tudod 

felhasználni a gyakorláshoz vagy a tanításhoz az adott oldalt. A tippek elsősorban 

tanárok számára íródtak, de a szülők és a felnőtt nyelvtanulók is találnak köztük 

hasznos ötleteket. 

 

A linkeket több kategóriára osztottuk:  

I.           Múzeumok 

II.           Színházak és filmek 

III. Könyvek 

IV.           Egyéb nagyszerű oldalak 

 

 

 

 

 

https://ausztriatabor.hu/


 
 

 

I. MÚZEUMOK 

 

1. Belvedere 
 

 
Kép: ld lenti link 

A múzeum honlapjára és szociális média oldalaira naponta kerülnek fel 6-7 perces 

videók, melyekben 1-1 művet mutatnak be. Azoknak ajánljuk, akik magasabb 

szinten beszélik a nyelvet (a youtube-on állítható be felirat, de az néha pontatlan), 

és érdekli őket a festészet. 

 

 

 

Link: https://www.belvedere.at 

 

https://www.belvedere.at/


 
 

 

2. Naturhistorisches Museum 

 

 

Kép:SCA 

Egyik kedvenc múzeumunk, minden táborozó csoportunkkal ellátogatunk ide, és 

mindig órákat tudunk itt eltölteni. Még egy kis Planetáriuma is van, ahol látványos 

kisfilmeket nézhetünk meg. A múzeum számos online lehetőséget is kínál 

kicsiknek-nagyoknak.  

 

Link: https://www.nhm-wien.ac.at/fuehrungen_aktivitaeten/NHMWienFromHome 

 

Link: https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum-vienna  

 

 

https://www.nhm-wien.ac.at/fuehrungen_aktivitaeten/NHMWienFromHome
https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum-vienna


 
 

 

Link: https://www.nhm-wien.ac.at/mond/blog 

 

Link: https://www.nhm-wien.ac.at/ausstellung/virtuelle_ausstellungen/online_spiele 

 

3. Kunsthistorisches Museum 

 
Kép: ld lenti link 

Talán nem ez a fiatalok körében a legnépszerűbb múzeum, de rengeteg ötletes, 

modern módszerük van arra, hogy megnyerjék maguknak az ifjúságot. Ezeket a 

nyelvtanuláshoz is jól fel lehet használni. 

 

 

Link: https://www.khm.at/objektdb/ 

 

 

Link: https://www.khm.at/erfahren/kunstvermittlung/app-khm-stories/ 

https://www.nhm-wien.ac.at/mond/blog
https://www.nhm-wien.ac.at/ausstellung/virtuelle_ausstellungen/online_spiele
https://www.khm.at/objektdb/
https://www.khm.at/erfahren/kunstvermittlung/app-khm-stories/


 
 

 

 

Az applikáció neve: ARCHES SPIEL – KHM 

 

4. Technisches Museum Wien 

 

 
Kép: ld lenti link 

A másik kedvenc múzeumunk: rengeteg interaktív rész várja a látogatókat, sokféle 

téma és változatos ideiglenes kiállítások. Az online felhozataluk is hasonlóan 

nagyszerű. 

 

Link: https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause 

 

https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause


 
 

 

Link: https://www.technischesmuseum.at/das-10-megabyte-museum 

 

II. SZÍNHÁZAK ÉS FILMEK 

 

A kis herceg 

Kép forrása: https://muth.at 

 

Téli táborainkban többször voltunk már színházban, egyik kedvencünk a Dschungel 

Theater. Nyáron elsősorban a Rathaus Platz-on megrendezésre kerülő Film and 

Food Festival kínálatából szoktunk választani. Otthonról pedig most még több 

színházi darab és film elérhető, használjuk őket! 

1. Rabenhof Theater 
 

Online nézhető teljes terjedelmükben több, gyerekeknek szóló klasszikus témájú 

darab. Nincs felirat, ezért vagy haladóbbaknak ajánljuk, vagy középszintű 

nyelvtudással azoknak, akik ismerik az alaptörténetet.  

https://www.technischesmuseum.at/das-10-megabyte-museum


 
 

 

 

 

Link: https://www.rabenhoftheater.com/classics-for-kids-channel/ 

 

2. Musik und Theater 

 

A Kisherceg című gyerekopera tekinthető itt meg, a fenti ötleteket erre is lehet 

alkalmazni: 

Link: https://muth.at/news/video-in-the-muth/ 

 

3. Dotdotdot Kurzfilmfestival 

 

 
Kép: ld lenti link 

 
4-5 perces szöveg nélküli rövidfilmek, rajzfilmek.  

 

https://www.rabenhoftheater.com/classics-for-kids-channel/
https://muth.at/news/video-in-the-muth/


 
 

 

 

Link: https://dotdotdot.at/programm/a-film-a-day-4plus/ 

 

4. Dschungel Theater Wien 

 

A Dschungel Theater Facebook oldalán rendszeresen oszt meg előadásokat, 

rövidebb-hosszabb videókat, amik közül lehet szemezgetni. 

 

Link: https://www.facebook.com/dschungel.wien 

 

5. Volkstheater 
 

A Volkstheater is számos online elérhető anyagot tölt fel, naponta frissül a 

választék, de van, ami csak egy napig elérhető. 

 

Link: https://www.volkstheater.at/online-spielplan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dotdotdot.at/programm/a-film-a-day-4plus/
https://www.facebook.com/dschungel.wien
https://www.volkstheater.at/online-spielplan/


 
 

6. Ronacher 

 

 
Kép: ld lenti link 

 

Musicalkedvelőknek kínál a Ronacher rengeteg anyagot a Macskák című musicelhez, 

cicakedvelő tanulóknak külön ajánljuk! 

 

Link: https://www.musicalvienna.at/de/we-are-musical/vbw-junges-musical/fuer-zu-hause 

 

A You Tube-on több jelenet is megtekinthető németül: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RrNhFZuDZaQ&list=PLll9HlKg8sx3FWzOfqqR79K1vSmQlS-9O 

 

7. Német nyelvű filmek 

 

És végül rengeteg film kicsiknek és nagyoknak, lehet csemegézni! 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLd3ncLCKQVLje-7hqetcrgxBVFe5nyO0Q&app=desktop 

https://www.musicalvienna.at/de/we-are-musical/vbw-junges-musical/fuer-zu-hause
https://www.youtube.com/watch?v=RrNhFZuDZaQ&list=PLll9HlKg8sx3FWzOfqqR79K1vSmQlS-9O
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd3ncLCKQVLje-7hqetcrgxBVFe5nyO0Q&app=desktop


 
 

 

III. KÖNYVEK 

 

 

1. Bücherei Wien 

 

Könnyített olvasmányok, hangoskönyvek, tankönyvek, pedagógiai szakkönyvek, 

regények, klasszikustól a modernig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://www.onleihe.com/wien/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 

 

 

https://www.onleihe.com/wien/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html


 
 

 

IV. EGYÉB NAGYSZERŰ OLDALAK 

 
1. Schönbrunn Állatkert 

 

Kép:SCA 

A világ legrégebbi állatkertje a karantén idejére szintén zárva tart, de kis és 

nagy látogatóikat nem hagyják állatok nélkül az ott dolgozók. Facebook oldalukon 

rendszeresen láthatunk a kedvenceinkről fotókat, videókat - kérni is lehet, hogy 

melyik állatot szeretnénk látni!  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Link: https://www.facebook.com/zoovienna 

 

 

2. Haus des Meeres 

 

 

Kép: SCA 

A fenti ötleteket a Haus des Meeres (Tenger Háza) oldalán és anyagával is jól 

lehet alkalmazni. Az oldalon és közösségi oldalaikon szereplő videók, fotók, 

leírások mellett kisebbeknek néhány játékos feladat is található. 

 

Link: https://www.haus-des-meeres.at/de/Kinder_Schule/Spass-und-Spiele.htm 

 

 

https://www.facebook.com/zoovienna/?__tn__=K-R&eid=ARC313Tkrjw9voqkK4dHxtGkP3cTfpbpz9gJguha9NYcnure5ktYO2kBpGG7Gk-GPDDiDfybnWbnp8xQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOYwdkeMVhbMrs2hlfMcgEknvyc2WXp3NeJS2AImepcI0F-HvqXqFPxx4XKW-Y7r_Ub3cdZpcbGXvnxNuw29kuOie8XirSW39u4fkC3yBlzdsRw_7A7UO54Gp70z0gTKmE4Uy5yPKBiF1NO88zEsqIXhjjj_6OPWtO1H1LAmcVM1mIU9c5ugSUw72QLdMeJA6PQuwktcXiOU_GRDd2qERBJqLRlehWYPfvSnhjhT5jr-cyD3E7k1qNsJKi07gKvCV0nYBBExrZjC12kTbVZ4oDEt0KZb-sIQrvm_bd4dxm60Lf9VWDbJ69sBZth7D4EFH9p8mWSnYkOvEg8zUoCKrb0Q
https://www.haus-des-meeres.at/de/Kinder_Schule/Spass-und-Spiele.htm


 
 

 

3. Zene 

 

 Tiniknek lehet ajánlani ezeket a karantén DJ bulikat, osztrák módra: 

Link: https://www.diepresse.com/5792040/auch-wien-ist-kunftig-bei-dj-streams-dabei 

 Az FM4 pedig néhány hétig több osztrák énekest, együttest kért fel, hogy 

otthonukban adjanak koncertet a hallgatóknak, ezek gyűjteménye itt 

található: 

Link: https://fm4.orf.at/tags/stayathomesessions 

 

 

4. Kreatív 

 

 
Kép: ld lenti link 

 

Nem csak karantén idején, de talán most még több egyszerű, kreatív ötlettel 

árasztják el az internetet. Ezeket is lehe nyelvórákhoz használni, ha 

elkészítésükhöz német nyelvű videót vagy szöveget küldünk a gyerekeknek.  

https://www.diepresse.com/5792040/auch-wien-ist-kunftig-bei-dj-streams-dabei
https://fm4.orf.at/tags/stayathomesessions


 
 

 

 

Link (például): https://www.stitchesandtraveltales.com/basteln/12-diy-ideen-fuer-die-zeit-in-quarantaene/ 

 

5. SCA virtuális Bécs – hírlevélre feliratkozóknak 

Facebook oldalunkon mi is életre keltettünk egy játékot két héten át, melynek 

célja az volt, hogy virtuálisan bebarangoljuk Bécs számos érdekes, látványos, 

izgalmas helyszínét.  

10 kérdést tettünk fel németül és magyarul a játék során, melyeket májusban egy 

e-füzet formájában a hírlevelesinknek ajándékba fogunk kiküldeni. Ráadásul a 10 

kérdést megtoldjuk még 5-tel! A kérdéseket akár változatlan formában fel lehet 

használni nyelvórákon is.  

Link: https://www.ausztriatabor.hu/hirlevel 

 

 + 3 HASZNOS HONLAP: 

 http://www.de.islcollective.com 

interaktív videók készítésére nagyszerű ez a magyar fejlesztésú honlap, 

emellett számos nagyszerű feladatlap is elérhető, ingyenes 

regisztrációval. 

 

 A tanulóknak kutatásokhoz, kiselőadásokhoz ajánlhatjuk ezt a médiatárat: 

https://www.mediathek.at/unterrichtsmaterialien/ 

 

 Lernplanet: számos tantárgy, sok témakör, mindez németül: 

https://www.w24.at/Sendungen-A-Z/Lern-Planet/Uebersicht 

 

 

 

https://www.stitchesandtraveltales.com/basteln/12-diy-ideen-fuer-die-zeit-in-quarantaene/
https://www.ausztriatabor.hu/hirlevel
http://www.de.islcollective.com/
https://www.mediathek.at/unterrichtsmaterialien/
https://www.w24.at/Sendungen-A-Z/Lern-Planet/Uebersicht


 
 

 

 

Ismersz még hasonló oldalakat? Küldd el nekünk a linket, hogy megoszthassuk 

másokkal is! 

Kipróbáltad valamelyik általunk ajánlott oldalt és/vagy a tippjeinket? Várjuk 

visszajelzésed, tapasztalatod! Az alábbi elérhetőségek bármelyikén 

megoszthatod velünk: 

 

Honlap: www.ausztriatabor.hu 

Facebook: www.fb.com/ausztriatabor 

Instagram: www.instagram.com/sca_sprachcampaustria 

E-mail: info@ausztriatabor.hu 

 

Örömteli, sikerekben gazdag, vidám nyelvtanulást és nyelvórákat 

kívánunk! 

 

Szeretettel: Zsuzsi és Barbi (SCA Ausztriatábor – Élményből jeles!) 

 

 
Kép: SCA 

http://www.ausztriatabor.hu/
http://www.fb.com/ausztriatabor
http://www.instagram.com/sca_sprachcampaustria
mailto:info@ausztriatabor.hu

