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Kedves Nyelvtanuló!

Az idegen nyelvek ismerete napjainkban egyre 
fontosabbá válik, hiszen iskolában, munkahelyen, 
de mindennapi életünkben is belebotlunk 
olyan helyzetekbe, amikor szükségünk lenne 
anyanyelvünkön kívül más nyelvek ismeretére.

Kiadónk célja, hogy termékeinkkel minél 
hatékonyabbá, kényelmesebbé és élvezetesebbé 
tegyük a nyelvtanulást. Szókártyáink segítségével 
bárhol fejlesztheti nyelvtudását és könnyen 
memorizálhatja az adott nyelv szókincsét.

A 333 Kifejezés csomagunkat újrakezdő és 
haladó nyelvtanulóknak ajánljuk. A kártyákon 
az angol kifejezés mellett két példamondat is 
szerepel, illetve a kártyák hátlapján mindezek 
magyar megfelelője.

Csomagunk 333 kifejezést tartalmaz, amelyet a 
későbbiekben további csomagokkal bővíthet.

Kellemes tanulást kívánunk!
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Mi szerepel a kártyákon?
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  be a pain in the neck 

 Don't be a pain in the neck, just do what 
I asked. 

 He's cute, but he is such a pain in the 
neck. 
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  púp a hátán, gond 

 Ne legyél púp a hátamon! Csak tedd, 
amit kértem. 

 Aranyos, de annyi gond van vele. 

kifejezés angolul

2 példamondat kifejezés kiemelve sorszám

kifejezés magyar jelentése

2 példamondat kifejezés kiemelve sorszám
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Hogyan használhatóak a kártyák?
• Használhatja a kártyákat otthon, de az utcán, 
villamoson, buszon, vagy sorban állva a közértben 
is.

•  Egy kártyát többször is nézzen át, ha már 
biztosan tudja, tegye félre és addig gyakoroljon, 
amíg a doboz összes kártyája az „Ezt már tudom” 
kategóriába sorolható. Kis idő elteltével vegye elő 
újra az egész csomagot és nézze át. Ha időközben 
pár szót elfelejtett, tegye vissza őket az „Ezt még 
nem tudom” kategóriába és ne adja fel!

• Olvassa el a példamondatokat, hogy 
szövegkörnyezetben is lássa a kifejezést!

• Az adott szóval próbáljon újabb mondatot 
megfogalmazni a példamondatokon kívül!

• A csomagban talál két elválasztó kártyát, 
amelyekkel a még nem és a már elsajátított szavak 
kártyáit rendezheti a dobozon belül. De ezen kívül 
csoportosíthat még számos módon: pl. szófajok 
szerint, témák szerint, nehézségi szint szerint, stb., 
s ehhez saját elválasztó kártyákat készíthet.

• A szókártyák nem csak egyéni tanulásra, de 
páros vagy csoportos tanulásra is használhatóak. 
Elsősorban az önálló tanulásban segítenek, de akár 
nyelvórákon is alkalmazhatóak.


