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Actilingua Academy nyelvtanfolyamon 7-en voltuk egy csoportban: Olasz, Ukrán, 2 Szlovák, 

Dán, Japán tanuló és jómagam.  

A szállás nagyon kényelmes volt. Actilihgua nyelviskola 3 villamosmegállónyira volt a 

szállástól. 

A tanítás minden nap este 19 óra 15-ig, tartott. 

Vacsora után kicsit sétáltam. A Karácsonyi feldíszített Bécs gyönyörű volt. Este bementem 

villamossal a belvárosba nézelődni,  

Imádkozni beültem a Stephansdomba. A Kunsthistorisches múzeumban megnéztem Gustav 

Klimt szecessziós festő festményeit és Albrecht Dürer festményeit és rézmetszeteit. 

 

Ez a hét a tanulásról szólt, az új ismeretanyag megszerzéséről. Arról a nagyon nehéz kezdésről, 

amikor idegen nyelven meg kell szólalni. 

 

A tanáromat Theresának hívták és az első napot bemutatkozással kezdtünk. 

Mindenki elmondta honnan jött, hogy van, hol lakik és hogy mi a foglakozása. 

A 2. napon a számolás gyakoroltuk és a dátum írását. 

Érdekes volt, hogy annyi féle kiejtéssel lehetett elmondani, az Ukrán lány beszédét nem is 

lehetett érteni.  

Napokat és a hónapokat is át vettük. 

A 3. napon az ételek nevét tanultuk meg. 



Az ehhez tartozó játék nagyon viccesre sikerült, hiszen teljesen egyértelmű, ha egy banánt 

rajzolunk, hogy az nem alma, és mi mégis végig kérdezgettük a gyümölcsöket a rajz láttán. 

Jókat nevettünk ezen. Párban dialógusokat írtunk és eljátszottuk, hogy vásárolunk. 

A 4. napon ismételtük és gyakoroltuk az eddig tanultakat játékos formában. 

Az 5. napon a vizsga után csak játszottunk és nagyon élveztük. A der die das gyakorlására kis 

képeket készített a tanárunk, és ezt kellett felmutatnunk a tanult német szavak hallatán.  

Majd egy kirakós játék volt: szódominó. Lefotóztam, így fel tudják a németes kollégák is 

használni az iskolában ezt az ötletet. 

A nap végén egy Activity volt, mondani, rajzolni és mutatni lehetett, 2 csapat volt, és szó szerint 

versengtünk, olyan izgalmasra sikerült a játék.  

Azt az egyet sajnálom, hogy nem volt elég merszem 2 hétre jelentkezni! Az 5 nap kevés egy 

ilyen fantasztikus helyen! Nagyon szeretném folytatni, és remélem, eljutok még az Antilingua 

Academyre! 

 

 


