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Chapter 1 
The basics 

 

Mint ebben a fejezetben is hangsúlyoztam, készíts magadnak akkora szótanuló lapokat 

(kártyákat), amik kb. egy könyvtári olvasójegy (vagy hívjuk inkább bankkártyának?) 

méretének felelnek meg. Persze nem baj, ha kétszer akkorák, csak legyenek mindig 

félbehajtva, hisz amint nagyobb lapot látsz magad előtt, a kisördög a fejedben csak arra tud 

koncentrálni, hogy ez milyen „nagy munka”, „soha nem lesz vége” és elindul a rengeteg  

NEM, NEM, NEM, NEM! 

Ugye nem haragszol magadra? Ugye nem vagy magad esküdt ellensége? Akkor inkább hagyd 

a kisördögöt békésen szenderegni a tudatalattid legmélyebb szegletében! 

Amikor tanulsz, akkor ne mással foglalkozz, legyenek a körülmények a 

lehető legideálisabbak! Maradjanak a gondolatok a tananyagnál! 

 

Az agyadat sokkal jobban megmozgatja és sokkal könnyebben 

emlékezhetsz, ha tarka-barka lapjaid lesznek, olykor rajzokkal telefirkálva. Legyenek 

olyanok, amikre szívesen nézel, amiket örömmel forgatsz, és amelyek könnyedén 

megragadnak a fejedben. 

 

Ha nem írsz óriási betűkkel, akkor az összesen 4 oldalra kb. 40-

50 szó fér el. Bár jobban jársz, ha a másik tanácsomra is figyelsz, és 

soha nem csak kiragadott szavakat tanulsz, hanem kifejezéseket. 

Ne tanuld azt, hogy „dog”, hanem azt, hogy „big dog,” de még jobb, 

ha „big black dog” kerül a lapodra. Persze a legjobb, ha egy 

komplett rövid mondatot tanulsz: „My big black dog is very friendly.” 

És ezzel egy személyes gondolatot már ki is tudsz fejezni, ami bármikor 

előhúzható (no és milliószor könnyebben megjegyezhető, mint 7 külön, 

szavankénti bejegyzés lenne a kutyáddal kapcsolatban). 

 

Jól csak akkor tudsz társalogni, ha vannak a tarsolyodban ilyen mondat 

méretű . Hisz a panelból készített házakat is sokkal 

könnyebben, gyorsabban tudják felépíteni, mint amikor téglányi 

elemeket kell egymásra rakni! A nyelvtanulásnál sincs ez másként. 
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Persze azon is elgondolkodhatsz, hogy miként tanultad a saját 

anyanyelvedet! Nem szótárfüzetből (hisz nem is tudtál írni), hanem 

a körülötted lévők komplex nyelvi egységeket tartalmazó 

kerek egész mondataiból. (No jó, nem mindig, hisz elég hosszú 

ideig csak gügyögtek hozzád – talán azért is tartott olyan sokáig, 

hogy megszólalj ☺ ). Az idegen nyelv elsajátításához ugyanarra az 

agyterületre van szükség, mint az anyanyelv megtanulásához, tehát az azonos módszereknek 

kellene működniük. Nézz filmeket angolul – akár angol felirattal együtt, hogy minél 

észrevétlenebbül szívd magadba a szófordulatokat, szerkezeteket. Az internet segítségével 

gyorsan teremthetsz egy mini anyanyelvi környezetet. Persze ne várd, hogy pár nap/hét alatt 

mindent megérts. Reális célt tűzz ki, pl. „kihallok pár szót/kifejezést.” 

 

Egy másik gondolat volt, hogy „Ne fordíts!” Mire gondolok? 

Egyszerű. Amikor meghall valaki egy szót (kifejezést, mondatot) az 

anyanyelvén, azt értelmeznie kell. Érzések, gondolatok, képek, 

benyomások indulnak el a fejedben és a másodperc töredékének a 

töredéke alatt értelmezik számodra a hallott információt. Erőltesd, 

hogy az idegen szavak mindig ezekhez a gondolkodási elemekhez 

kapcsolódjanak, ne a magyar megfelelőjükhöz! Ha vizuális beállítottságú vagy, akkor 

megjelenik előtted egy kép a szó meghallásakor. A „lelki” szemeid előtt kirajzolódik egy 

, vagy egy tárgy (körvonala). 

 

Egy bizonyos szinttől már senki nem fordít, hanem az adott 

„nyelven” értelmezi a kapott információt. Megfelelő 

gyakorlással már a tanulás elejétől lehet tréningezni magad. 

Kezdetben például kiragadott szavakat gyakorolhatsz, akár az 

utcán sétálva is. Nézz szét, és mondd ki a látottakat: 

„building”, „car”, „girl”, stb. Később építsd tovább a 

szavakat kifejezésekké: „tall building”, „fast car”, „pretty girl”. Persze a 

szótanuláshoz javasolt módszeremnek megfelelően akkor érsz célba, ha már teljes, olykor 

elvont mondatokban gondolod végig a fejedben, amit látsz (kínosan ügyelve arra, hogy NE 

FORDÍTS.) „I’d like to live in that tall building.” „ ” 

„I’d like to take that pretty girl to the disco.” 

És még egy apróság: ugye nem felejtetted még el, hogy mit 

kell gyakran kérdezned magadtól? 

      ☺Mire lesz jó? 

      ☺ Élvezem? 

Tégy azért, hogy mindkét kérdésre úgy válaszolj, hogy öröm legyen a nyelvtanulás! 

Legtöbb kiadványunkhoz találsz beolvasót, mintafejezetet. http://angolsuli.com/kiado/index2.html 

Ingyenes hanganyagokat és letöltéseket találsz a http://www.angolsuli.com oldalon. Keresd 

kiadványainkat az Alexandra és Líra üzletekben! Lájkold FaceBook oldalunkat!  

https://www.facebook.com/angolsuli/ 
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