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Kedves Tanuló!

Először is engedd meg azt a formalitást, hogy gratuláljak döntésedhez! Ha már ezt e-bookot olva-
sod, azt jelenti, hogy benned is megvan az elszántság, hogy minél előbb megtanulj angolul.

Mint köztudott, a kisgyerekek is úgy tanulnak meg beszélni, hogy hallják és hallgatják a körülöttük 
lévő felnőtteket, majd egyszer csak ők is elkezdenek beszélni. A Learning English ugyanerre a me-
tódusra alapozva nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több angol szöveget hallgass, illetve épít a 
vizuális memóriádra.

A következő oldalakon nem kevesebbre vállalkozom, mint arra, hogy megmutatom, hogyan tudsz a 
leghatékonyabban tanulni megtartva a motiváltságodat és kedvedet, s közben még örömödet is 
leld benne.

Hogyan tanuljunk hatékonyan angolul?
Szerinted melyik a legfontosabb nyelvtanulási készség?

Melyik készséggel kell rendelkezzél a jó idegennyelvi kommunikációhoz?

A válasz: a gördülékenység

Mit jelent a gördülékenység?

1. A gördülékeny beszéd - folyékonyság

A gördülékenység, a fordítás nélküli angol beszéd gyors és könnyed megértésének készsé-
ge. Azt jelenti, hogy erőlködés nélkül tudsz beszélni angol anyanyelvűekkel. Valójában az, ami-
kor spontán módon, természetesen beszélsz, illetve azonnal megérted, amit idegen nyelven 
mondanak neked.

A gördülékeny beszéd a te legfontosabb célod! 

Csupán a tankönyvek olvasásával  nem tudod elérni,  hogy folyékonyan beszélj  egy idegen 
nyelvet. A beszédkészséged nem fog megfelelően fejlődni akkor sem, ha csak nyelviskolákba 
jársz.

Célodat nem fogod elérni a nyelvtan állandó ismételgetésével sem. 

Felmérések igazolják, hogy csak egyetlen útja van a folyékonyság elérésének:

A titok nyitja a hallás utáni szövegértés.
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2. Hallás utáni szövegértés fejlesztése

Hogy jól beszélj angolul, rengeteget kell gyakorolnod a hallás utáni szövegértést. Ez az egyet-
len módja, hogy nagyszerűen beszélj angolul. A füleiddel kell tanulnod az angolt, nem a 
szemeiddel. Más szóval hallgatnod kell. A füled a kulcs a kitűnő beszédhez.

Milyen feladat a leghatékonyabb a hallás utáni szövegértés gyakorlásához?

Érthetőnek és ismétlődőnek kell lennie. Mindkettő egyformán fontos: érthető és ismétlődő.

Ha nem érted, nem tanulsz semmit. Nem fogsz fejlődni. Éppen ezért az angol tévécsatornák 
vagy filmek nézése csak hosszútávon jó megoldás. Kiegészítésnek mindenképpen ajánlom, 
de önálló tanulási formának nem, főleg akkor nem, ha nem tudsz naponta 2-4 órát erre szán-
ni. Hamarabb abba fogod hagyni, mint hogy elkezdenél számottevően fejlődni.

A számodra nehéz szövegek legnagyobb részét nem érted. Ha nem érted, nem fogsz fejlődni 
kellőképpen.

Ezért a legjobb hallás utáni szövegértési anyag könnyű, illetve a tudásodhoz igazodó. Elein-
te főleg könnyű angol szövegeket kell hallgatnod. A túl nehéz szöveget a többség nem érti 
eléggé, ezért lassan tanul, vagy beleun és abbahagyja. 

Hallgass könnyebben érthető angol szöveget, tanulj gyorsabban!

A megértés csak a recept egyik fele. Megérteni nem elég. Sok ismétlés is szükséges.

3. Szavak, mondatok ismétlése

Ha egyszer hallasz egy új szót, hamar elfelejted. Ha 5-ször hallod, valószínűleg még akkor is 
elfelejted. Sokszor kell hallanod az új szavakat és az új nyelvtani szerkezeteket, hogy rögtön 
megértsd őket.

Hány alkalom szükséges?

A legtöbb embernek 20-szor kell hallania egy új szót, hogy örökké az emlékezetébe vésse. 
Hogy ismerj egy szót, és azt rögtön meg is értsd, valószínűleg 30-50-szer hallanod kell. 
Ezért ajánljuk a diákjainknak, hogy minél többször hallgassák meg leckéinket.

A következő fejezetben megmutatunk egy, az átlagostól eltérő, új oktatási módszert. Elmagya-
rázzuk, hogyan fogj neki a beszédkészséged fejlesztésének. Megmutatjuk, hogyan növeld ug-
rásszerűen szókincsedet, és hogyan javíts kiejtéseden. 
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4. Hogyan fejlesztheted angoltudásodat leggyorsabban?

a.) Követhető, érdekes, szórakoztató szöveget hallgass!

Első alkalommal legalább kétszer hallgasd meg a teljes szöveget  normál sebességgel. 
Ha ezt még túl gyorsnak találod, akkor, -amennyiben lehetőség van rá-  hallgasd meg las-
sabb sebességgel is! Fontos, hogy ne maradj le, tudd követni az elhangzottakat, azaz: a 
mondat végét hallgatva ne a mondat elejének megértésével legyél még elfoglalva. Ez egy idő 
után elbátortalanít. Mint mindenben, az angol nyelv tanulásakor is  fontos, hogy sikerélmé-
nyed legyen. Ha nincs, rövid idő után fel fogod adni a tanulást, mert nem leled örömöd ben-
ne. Pontosan ezért fontos az is, hogy  ne csak mindig a szokásos tankönyvek unalmas, 
fantáziátlan történeteit olvasd és hallgasd. Olyan szöveget válassz, ami felkelti érdeklődé-
sedet, vagy szórakoztató számodra. Az angol nyelv tanulását felfoghatjuk úgy is, mint ki-
kapcsolódást, szórakozást, a szabadidőd kellemes eltöltését.  Ebben az esetben sokkal 
hatékonyabb lesz a tanulás is. 

b.) Hallgatás és olvasás egyszerre

Olvass és hallgass egyszerre!  Egyszerre  hallgatni  és olvasni  nagyon hatásos tanulási 
módszer. Ha nem hallasz ki minden mondatot, minden szót a szöveg hallgatásakor, akkor fel-
tétlenül alkalmazd ezt a tanulási módot! Egyszer azonban mindenképpen csináld meg ellenőr-
zésképpen! Valóban jól értettél mindent? Ha nem, az itt még ne zavarjon! Elég, ha a lényegét 
megérted. A szavak, mondatok pontos megértése a következő feladat lesz.

c.) Szavak megtanulásának helyes módja

Miután néhányszor meghallgattad az egész szöveget, haladj végig külön-külön is a mon-
datokon! Az ismeretlen szavakat szótározd ki! Készíts szószedetet! Ezután tanuld is meg 
a számodra még ismeretlen szavakat!  A szavak hatékony memorizálásával kapcsolatban 
külön fejezetben fogunk hasznos tanácsokat adni.

Ha nincs időd arra, hogy szójegyzéket készíts, akkor se ess kétségbe, hiszen a Learning 
English leckéiben ezt megtettük helyetted!

Minden hanganyagot kiszótározva bocsátunk rendelkezésedre.

A szavak pontos kiejtését is meghallgathatod. A megtanulásukat egy-egy nagyon érdekes 
vagy vicces képpel segítjük.

Hallgasd meg az összes ismeretlen szót legalább 20-szor, folyamatosan ismételgesd han-
gosan! Az egyszerű szavakat néhányszor, a bonyolultabbakat többször írd is le egy gya-
korló papírlapra. Ezt utána el is dobhatod, nem kell gyűjteni. Nagyon fontos, hogy a  szava-
kat pontosan le is tudd írni. 
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A szavak megtanulása után hallgasd meg az egész mondatot legalább 15-ször vagy több-
ször!  Mindig ismételd  is meg az egész mondatot! Ez nemcsak a kiejtésedet fejleszti 
majd, hanem az aktív szókincsedet is. 

Fontos: A szavakat a mondatokon keresztül tároljuk el a hosszú távú memóriánkba. A tel-
jes mondatok megtanulását, ismétlését soha sem szabad kihagyni.
 
A mondatokat is írd le egy papírlapra legalább kétszer, de ha úgy ítéled meg ez számodra 
kevés, akkor többször is. Egy bonyolult, összetett mondatott biztos többször kell leírni. 

Miután megtanultad a szavakat és elismételted a mondatokat, térj vissza az összefüggő 
szövegre! Hallgasd meg minél többször a hanganyagot! Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról 
a későbbiekben olvashatsz. 

d.) Szavak kikérdezése

Az újonnan tanult szavakat írásban és szóban egyaránt ellenőrizzük le, kérdezzük ki ma-
gunkat! Nagy hibát követsz el, ha ezt nem teszed meg! A szótanulás folyamatának ez a le-
záró, nagyon fontos része. Ha ezt kihagyod, az olyan, amikor nyitott ablak mellett fűtesz. 
Teljesen haszontalan. A kikérdezéshez is egy nagyszerű megoldást nyújt leckesorozatunk, 
amiről a későbbiekben pontos útmutatót olvashatsz. 

e.) A szövegértés tesztelése

A szövegértés teszteléséhez kérdésekre  van szükséged.  Leckesorozatunkban minden 
történet végére összeállítottunk egy olyan kérdéssort, amivel letesztelheted szövegérté-
sedet, és  a kérdések megválaszolásával gyakorolhatod a megtanult mondatok, sza-
vak, nyelvtani szerkezetek használatát.  Erről a módszerről  szintén a későbbiekben ol-
vashatsz.

f.) Hanganyagok helyes használata

Használj iPodot, mobiltelefont vagy MP3 lejátszót! Ezek nagyon hasznos eszközök. Segít-
ségükkel mindenhova magaddal viheted az angol leckéidet. 

Könnyedén tanulhatsz angolul, miközben sétálsz, sportolsz, vásárolsz, utazol az isko-
lába vagy a munkahelyedre, főzöl, és a többi.  Valamelyik kis eszközödre könnyedén rá 
tudsz tölteni mp3 fájlokat, így bárhol tanulhatsz. 

Tudtad, hogy mozgás közben sokkal hatékonyabban tudsz tanulni? Nem csak időki-
használás miatt, de a hatékonyság miatt is érdemes követni ezt a tanulási módszert.

Megjegyzés: Klinikai kísérletek bizonyítják, hogy a rendszeres testmozgás serkenti az agy-
működést, és a hosszú távú öregkori memóriaromlás is jelentősen csökkenthető vele. En-
nek biológiai háttere, hogy az agy bizonyos területein (hippokampusz) jóval több új idegsejt 
keletkezik az aktív mozgásnak köszönhetően, mint a passzív időtöltés esetén. 
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Az agyműködést aktiválja a ritmikus mozgás is: például az egyszerű láb- és karlengetés is 
serkenti a vérkeringést, ösztönzőleg hat mindkét agyfélteke működésére. 

Miközben hallgatod a szöveget, ismételd meg a mondatokat! Leckéinkben kétféle sebes-
séggel tudod letölteni a hanganyagokat. Van egy normál és egy lassabb verzió. A las-
sabb verziót csak akkor használd, ha a normál még túl gyors neked! Néhány meghallga-
tás után mindenképpen térj át a normál sebességre!

Mi lenne, ha beosztanád a hallgatásra szánt időt?

Mit gondolsz? Melyik a jobb módszer? Hosszasan,  egymásután többször,  szünet nélkül 
meghallgatni a szöveget, vagy felosztani ezt az időt egy napra? 

Nos, a legjobb beosztani a hallgatásra szánt idődet.

Ha napközben beosztod az idődet, többre fogsz emlékezni és gyorsabban tanulsz.

Sokkal jobb 10 percig hallgatni a szöveget reggel, amíg autóval, busszal vagy vonattal 
munkába mész, aztán  10 percig hazafelé a munkából, és  10 percig, mielőtt lefekszel 
aludni.  Ha az időfelosztás helyett egyszer 30 percig hallgatod a hanganyagot,  nem fog 
olyan gyorsan fejlődni a tudásod, mint ha betartod ezt a szabályt.

Mint ahogy az előbb említettük már, a legjobb, ha mozgás közben is be tudod iktatni a napi-
rendedbe a hallgatási feladatokat.

Mi ezt az időbeosztást ajánljuk tanulóinknak.

g.) Íráskészség-fejlesztés

Ha az íráskészségedet is fejleszteni szeretnéd, írj le minden mondatot egy füzetbe legalább 
5-ször! Meglátod, gyorsan javulni fog az angol helyesírásod. Ezzel nemcsak a szavak pon-
tos betűzését tanulod meg, hanem a mondatszerkezetek és a szavak is még erősebben 
rögzülnek. Neked pont a mondatszerkezetekre és a szavakra van szükséged a folyékony-
ság eléréséhez. Amikor leírtad a mondatot, mindig mondd is ki hangosan! 

Emlékszel? A folyékonyság a te legfontosabb célod!
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h.) Extra feladat: Hogyan tanuljunk filmekkel?

A filmek nagyon jók az angoltanuláshoz, DE megfelelően kell őket használnod. 

Először nézz meg egy angol filmet magyar felirattal. Ha angol hanggal és magyar felirat 
nélkül próbálkozol, nem fogod megérteni, így nem tanulsz semmit. 

Ezután nézz meg egy jelenetet vagy egy kisebb részt a filmből, minden héten csak kb. 4-
5 percnyit!

Kövesd ezt a módszert:

1) Először nézd meg a jelenetet angolul, magyar felirattal! Ez segíteni fog abban, hogy 
átfogó képet kapj, hogy miről is szól.

2) Másodszor:  nézd meg a  jelenetet  angol  felirattal!  Állítsd  meg!  Használj  szótárat, 
hogy az új, ismeretlen szavak jelentésével tisztában legyél. Írd le az új mondatokat egy 
füzetbe!

3) Hallgasd meg még párszor angol felirattal! Most ne állítsd meg!

4) Hallgasd meg párszor a jelenetet felirat nélkül minden nap, egy héten keresztül.

5) A második héten csináld végig az 1. – 4. pontokat a következő jelenettel vagy rész-
szel!

Nagyon sokáig fog tartani, hogy befejezz egy filmet, de ez rendben van, ne aggódj miatta! 
Csak az számít, hogy nagyon gyorsan fog fejlődni a hallás utáni szövegértésed és a be-
szédkészséged. Ez a módszer nagyon intenzív, így intenzíven fogsz fejlődni is. 

Próbáld ki!
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5. Lépj a tettek mezejére!

Ha Te is úgy szeretnél beszélni angolul, mint azok a barátaid, ismerőseid, munkatársaid, 
akiket irigykedve hallgatsz nap, mint nap, ha szeretnél büszke lenni magadra nyaralásod 
alatt, ha szeretnéd önbecslésedet erősíteni, és ha szeretnéd, hogy segíteni tudj gyerme-
kednek az angol leckékben, akkor ne vesztegesd tovább az idődet! 

Kövesd javaslatainkat, és meglátod, kitűnően fogsz beszélni angolul! Már több mint 10 
éve tanítanak e szisztéma szerint. Minden tanuló, aki követi ezt a módszert, sikerrel jár. 
Mindig!

A „STORY” online, interaktív  fejlesztő és gyakorló leckesorozatunk kitűnő megol-
dás a fő célod, a beszédkészség és a beszédértés fejlesztéséhez. 

Csak fél évre van szükséged, és sokkal gyorsabban, gördülékenyebben fogsz beszélni, 
mint most.

Fél év, és nyugodt leszel, ha angolul kell beszélned.

Biztosan  kipróbáltál  már  a  hagyományos  módszereket.  Próbáltad  a  tankönyveket,  a 
nyelviskolát, a nyelvtan magolását.

Itt az ideje, hogy kipróbálj valami újat.

A Learning English nyelvlecke-sorozat segítségével a  szókincs-készleted ugrásszerű-
en megnő, kiejtésed javul, beszédkészséged magabiztossá válik, egyszer csak el-
kezded érteni a folyamatos, egybefüggő angol beszédet.

Leckéink nem csak tanulásra, hanem gyakorlásra, szinten tartásra is alkalmasak.
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6. A Learning English használatának pontos menete

Nézzük, hogyan tudod a leghatékonyabban
használni a leckéinket!

1. lépés – Szöveghallgatás olvasással (1. nap – kb. 10-15 perc)

A legtöbb „STORY” történetet három részben, azaz három leckében fogod megkapni.
Amikor megnyitsz egy leckét, két lejátszó gombot fogsz látni.  

A gombok alatt megtalálod a hallható szöveg írásos formáját is. A lejátszást a gombok segít-
ségével tudod vezérelni. Lejátszás, megállítás, előre-, és hátratekerés. Lejátszáskor, a gomb 
közepén láthatod a hátralévő szöveg hosszát, ami folyamatosan csökken. Továbbá láthatsz 
egy, az óramutató járásával megegyező irányban növekvő kék csíkot. A hanganyagban úgy 
tudsz előre-, illetve hátrafelé navigálni, hogy erre a körbefutó sávra kattintasz. Ha túl gyorsnak 
találod a normál sebességű szöveget, csak kattints át a másik gombra a lassabb lejátszásért. 
A hangszín nem fog megváltozni. 
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Elsőként hallgasd meg a hangot legalább kétszer! 

a) Ha túl nehéznek találod és szinte semmit sem értesz, akkor ne erőltesd tovább, térj 
át a szószedetre, amit baloldalon, a menüsávban vagy a szöveg alatt találsz meg! 

b) Ha csak nagyjából érted, akkor hallgasd meg még legalább kétszer olvasás nélkül. 
Minden alkalommal egyre többet fogsz érteni. Ha még nem minden világos, az ebben 
a fázisban ne zavarjon, még elegendő, ha a szöveg lényegét megérted! 

c) Végül hallgasd meg még háromszor olvasással együtt, de ekkor már törekedj arra, 
hogy minden apró részletet kihallj a szövegből! Még mindig ne foglalkozz az ismeret-
len szavakkal! 

Ha lelassítva hallgattad, próbáld megérteni normál sebességgel is! 

A vastaggal szedett szavakat megtalálod a mi szótárunkban, de a szavak megtanulása csak 
a következő feladat része, ahol megtalálod azokat keresés nélkül is. Ha a normál vastagságú 
szavak között is akad ismeretlen, azt egy hagyományos szótárból kell kikeresned, bár ha való-
ban újrakezdő vagy, akkor ennek eléggé kicsi a valószínűsége. 

A szótár használatáról később ejtünk néhány szót. 

2. lépés – Szószedet (1. és 2. nap – naponta kb. 30-40 perc)

Kattints rá a baloldali menüben vagy a szöveg alatti „2. Szószedet” gombra!
Az első nap menj át a mondatok első felén, és hagyd a második napra a szöveg másik felét, 
különben túl sok lesz egyszerre! Ha még így is sok, nyugodtan oszd fel több napra. A lényeg, 
hogy csináld!

a.) Szavak – mondatok
A szószedet az egybefüggő szöveget tartalmazza mondatokra bontva. A mondatokon be-
lül a szótárunkban megtalálható szavak közül 5-öt fekete vastagítással kiemeltünk és képpel 
illusztráltunk, hogy megkönnyítsük a rögzülésüket, illetve a magyar jelentés mellett - a közép-
haladóknak és a haladóknak – angol meghatározásokat is írtunk. Nagyon hasznos segítség, 
hogy a helyes kiejtés is meghallgatható.
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Ha egy mondaton belül ötnél több szó található meg a szótárunkban, akkor a  feketével ki-
emelteken  túl  szürke vastagítással jelezzük azokat a szavakat, amik a szószedetben nin-
csenek ugyan kiemelve, de a szótárunkban megtalálhatók.

A mondatok alatt egy gombnyomással előhívhatod a magyar fordítást, hogy ellenőrizhesd ma-
gad, de mi a leckéinkben nem a szép, választékos magyar fordításra törekedtünk, hanem 
azt tartottuk szem előtt, hogy felfedezhesd benne minden kiemelt angol szó magyar megfele-
lőjét. Ez a módszer segítségedre lesz az angol mondatok összetételének megértésében és 
visszaidézésében. A már bántóan magyartalan fordításkor zárójelbe tettük a fordításnál el-
hagyható szavakat. 

A számodra eddig megjegyezhetetlennek bizonyult szavak
megtanulásának helyes menete:

1. Nézd meg a szó magyar jelentését: húzd (ne kattints) az egérkurzort a magyar zászló 
fölé, ekkor megjelenik egy kis ablak a szó magyar jelentéseivel. Ha az egér jobb gombjával 
klikkelsz egyet, vagy ha megnyomod az „Enter” gombot miután megjelent az ablak, a szó 
jelentése akkor is látható marad, amikor a zászlóról elmozdítod a kurzort. 

Fontos: A szavak jelentésénél csak a szó adott szófajának megfelelő jelentéseit tüntetjük 
fel. Az igéknél csak a cselekvést, történést kifejező jelentéseket, a főneveknél csak a főné-
vi, a mellékneveknél pedig csak a jelzői jelentéseket.
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2.  Nézd meg a képet jó alaposan és jegyezd meg!

3. Hunyd le a szemed, és a kép segítségével képzelj el egy olyan szituációt, ahol a szó jelen-
tése használható! Igazán hatékony segítséget nyújtó képet a fogalmaknál nehezebb kivá-
lasztani, de nézzünk erre is egy példát.

Nézd meg a következő képet!

Egy tűzoltót látunk maszkban. Az „unless” szó jelentése, „hacsak”, „kivéve, ha”. 
(Vannak olyan esetek, amikor a szó nem mindegyik jelentéséhez nyújt segítséget a kiválasz-
tott kép. A célunk az, hogy a szavak legalább egy-két jelentésének memorizálását elősegít-
sük.) 

PÉLDA:
A kép megtekintése után behunyt szemmel képzeljük el a következőt: 
Látjuk magunk előtt a tűzoltót, aki kezében a védőmaszkkal besétál a lángok közé, hogy ki-
mentsen egy gyermeket. Némi képzelőerővel halljuk a tűz ropogását, a gyermek kétségbe-
esett sírását, érezzük a lángok perzselő forróságát. Tudjuk, hogy ezt a hőstettet a tűzoltó sem 
élné túl, hacsak fel nem veszi a védőmaszkot. 
Ezzel a módszerrel az angol szó az agyadban összekapcsolódik a képpel, így az eddig maka-
csul ellenálló szó jelentése könnyebben felidézhetővé válik. 

4. Végül a lejátszó gomb segítségével hallgasd meg és ismételd el legalább 20-szor a szót, 
és minimum 15-ször az egész mondatot! Íráskészséged fejlesztése érdekében írj le leg-
alább 5-ször minden mondatot! Meglátod, gyorsan javulni fog az angol helyesírásod is. Ez-
zel nemcsak a szavak pontos betűzését tanulod meg, hanem a mondatszerkezetek és a 
szavak is még erősebben rögzülnek.

Ezzel a módszerrel tehát olyan szavakat is képes leszel megjegyezni, amiket már számtalan-
szor megnéztél a szótárban, de újra és újra elfelejtetted. 

Próbáld ki! 
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b.) Nyelvtan
A mondatokban megtalálható nyelvtani szerkezeteket aláhúzással jelöltük. Az ilyen mondatok 
aktív linkként működnek. Ha az egérkurzort a mondat fölé helyezed, a mondat bordó színűvé 
változik, és amikor rákattintasz, megnyílik az adott nyelvtani formula leírása.

 
Conditional sentences - Feltételes mód

Minden nyelvtani szabályt két nyelven írtunk le, hogy ezzel is gyakorolhasd az angolt. A nyelv-
tani részek pdf formátumban letölthetők és kinyomtathatók, így egy saját kis nyelvtani gyűjte-
ményt tudsz magadnak összeállítani. 
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A legalapvetőbb szavakat és a legegyszerűbb nyelvtani szabályokat, mint az egyszerű jelen 
idő és az egyszerű múlt idő, a tananyag nem tárgyalja. Ezeket egy alapfokú tankönyvből önál-
lóan, segítség nélkül magad is könnyedén elsajátíthatod.

3. lépés - Szókincsfejlesztés - Kikérdezés írásban (3. nap - kb. 25 perc)

Amikor már megismerkedtél a szöveggel, megértetted a történetet és megtanultad a szava-
kat, akkor ellenőrizd: le tudod-e írni helyesen a kiemelt szavakat, és a kiejtésük is rendben 
van-e! 
Ehhez a feladathoz kattints a baloldali menüpontban vagy a szószedetnél alul a „3. Szókikér-
dezés” gombra! 

A Szószedetben szereplő fekete vastagítással kiemelt összes szót megtalálod itt. A szó ma-
gyar jelentése vagy jelentései jelennek meg, neked az üres szövegmezőbe kell beírnod az an-
gol szót vagy kifejezést. Ha pontosan írod, akkor a szövegmező melletti piros kereszt      átvál-
tozik egy zöld pipára        .
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Ha aposztrofot „´ ” kell írni, akkor azt az AltGr és a 9-es gomb egyszerre történő lenyo-
másával, majd a szóköz (space) gomb lenyomásával írd, különben a program nem fogja 
megfelelően értelmezni! 

A „something” szót sth –nak rövidítsd, a „somebody” pedig sb-nek, mert csak így lesz he-
lyes! 

Példák: 
a) megnehezíteni valamit – make something sth harder for
b) kellemetlen helyzetbe hoz valakit – put somebody sb in an uneasy situation 

Ha nem jut eszedbe a szó, akkor a „Help me!” gombbal kérhetsz képi segítséget. A megjele-
nő kép - ha korábban a szó megtanulásakor az általunk leírt módszert alkalmaztad - segít a 
szó felidézésében. Amennyiben mégsem, akkor  kattints rá a lejátszó gombra  és próbáld 
meg hallás után helyesen leírni! Ha így sem megy, akkor a „?” gomb segítségével megnéz-
heted a megoldást. Ez esetben gyakorlásképpen írd is be a szót a szövegmezőbe! 

A legjobb módszer a gyors tanuláshoz:     Azt javasoljuk, menj először végig azokon a 
szavakon, amit biztosan tudsz és jelöld meg ezeket egy pipával a „TUDOM” felirat mellett. 
Ezután az oldal alján találsz egy gombot, amivel újra elkezdheted a kikérdezést, kiszűrve az 
ismert szavakat. Addig ismételd ezt a folyamatot, amíg el nem tűnik az összes szó!  

4. lépés – Szókincsfejlesztés – Kikérdezés szóban (3-4. nap – kb. 3x10 perc)

A szókikérdezés végénél kattints a „5. Hallgatás” gombra vagy a baloldali menüsávban a „5 
Hangletöltések” menüpontra! Ott találsz egy letölthető mp3 fájlt a szóbeli kikérdezéshez is. 
Először magyarul hallod a szót vagy a kifejezést, majd annak hosszától függően néhány má-
sodperc áll rendelkezésedre, hogy hangosan kimondd a fordítást, végül elhangzik angolul a 
helyes megoldás. Ezt a 3. és a 4. napon addig ismételd, amíg nem tudod azonnal megvála-
szolni az összes kérdezett szót.

5. lépés – Kérdések megválaszolása (4. nap - kb. 15 perc)

Egy-egy történet befejező részénél (csak ott) a baloldali menüben láthatod az „5. Ellenőrző 
kérdések” menüpontot. Erre rákattintva megtalálod az adott leckéhez kapcsolódó kérdése-
ket. Először próbáld meg hallás után megérteni! Ha nem megy, akkor olvasd el a szöveget! 
Ha kell, használd a szótárunkat! (Tudod: a mi szótárunkban a vastagítva megjelenített szava-
kat találod.) 

Miután megértetted a kérdést próbálj meg válaszolni. Ezután, a „Válasz” gombra kattintva el-
lenőrizd magad. Ezúttal is először csak a hangot hallgasd meg, és csak utána olvasd el a szö-
veget. 
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6. lépés – Hallgatás, hallgatás, hallgatás (5-7. nap – kb. 3 x 10perc)

A baloldali  menüsávban az „5.  Hangletöltések” pontra kattintva megtalálod a hangfájlokat. 
Töltsd le a neked megfelelő sebességű szöveget, majd  hallgasd meg a maradék 3 na-
pon munkába/iskolába menet,  aztán hazafelé is,  végül lefekvés előtt  háromszor egymás 
után! Így jön ki a 3x10 perc. (3x3 hallgatás!!!) 

Amikor egy történet 3., azaz befejező részéhez érsz, akkor az egész történetet, a szövegér-
tési kérdéseket és a válaszokat egyben is letöltheted és meghallgathatod, ahányszor csak 
szeretnéd. 
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Minél többször hallgatod meg a szövegeket, annál jobban fog fejlődni a beszédértési készsé-
ged. Fontos, hogy hangosan ismétled a hallottakat, mert akkor gyorsan javul a beszéd-
készséged is. 

Ne feledd, ehhez rád is szükség van: a kitartásodra, a szorgalmadra és az önbizalmadra, 
hogy képes leszel rá! 

A szótár használata: 

A szótárat igyekeztünk a leginkább felhasználóbaráttá tenni. Hogy egy angol szónak ne kell-
jen egyszerre nagyon sok jelentését megtanulnod, minden szó magyar fordításánál csak az 
adott szófajnak megfelelő jelentéseket tüntettük fel: az igéknél csak a cselekvést, történést ki-
fejező-,  a  főneveknél  csak  a  főnévi-,  a  mellékneveknél  pedig  csak  a  jelzői  jelentéseket.  

Szótárunk egyebekben is eltér a hagyományostól. Az általában használatos szótáraknál is-
mert angol-magyar, magyar-angol keresési irányok nálunk nem a megszokott módon működ-
nek, a mi szótárunk valójában csak angol-magyar szótár. A magyar-angol beállítás ugyanis 
pusztán egyfajta emlékeztető, azt a célt szolgálja, hogy az angol szavak magyar jelentéseiben 
keresse a megadott szövegrészt. Így tudod visszaidézni azokat az angol szavakat, amiknek 
csak a magyar jelentésére emlékszel.
 
Nézzünk egy példát!
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A fenti példában beírtuk, hogy „javul”, mire megjelent az „improvement” angol szó, ennek a 
magyar jelentései között  szerepel a „javulás”, valamint megjelent  a „look up” szó is,  ahol 
szintén megtalálható a „javulni” kifejezés.

A szótárunk ugyanakkor a középhaladó és a haladó tanulók számára egynyelvű szószedet-
ként is használható. Ezzel fejlesztheted tovább szókincsedet, kifejezési készségedet.

Egy angol szót kétféleképpen tudsz keresni, amit a legördülő menüből lehet kiválasztani:

• Szó eleji egyezéssel
• Bármilyen egyezéssel 
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Utószó:

Ne feledd! A Learning English nyelvlecke-sorozatunk segítségével akkor leszel képes gyors és 
hatékony fejlődésre, ha minden nap tanulsz egy keveset. Erre pedig minden lehetőség adott, 
miután  a letöltött  hangfájlokat bárhová magaddal  viheted és bárhol  meghallgathatod 
mp3 lejátszóddal, mobiloddal, stb. 
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Nézzük át még egyszer a heti beosztást:

1. nap       Szöveghallgatás olvasással – kb. 10-15 perc + 
                 Szószedet első fele – kb. 30-40 perc
                 Összesen: kb. 50 perc

2. nap       Szószedet második fele – kb. 30-40 perc
                 Összesen: kb. 40 perc

3. nap       Szókincsfejlesztés - Kikérdezés írásban – kb. 25 perc +
                 Szókincsfejlesztés - Kikérdezés szóban – kb. 3x10 perc
                 Összesen: kb. 55 perc

4. nap       Szókincsfejlesztés - Kikérdezés szóban – kb. 3x10 perc
                 Ellenőrző kérdések megválaszolása – kb. 15 perc
                 Összesen: kb. 45 perc

5. nap       Szöveghallgatás (3x3) – kb. 3x10 perc 
                 Összesen: kb. 30 perc

6. nap       Szöveghallgatás (3x3) – kb. 3x10 perc
                 Összesen: kb. 30 perc

7. nap       Szöveghallgatás (3x3)– kb. 3x10 perc) 
                 Összesen: kb. 30 perc

Ez heti kb. 4,5 óra tanulással töltött idő, de ebből csak kb. 2 órát szükséges gép előtt ül-
nöd. Mindemellett leckéink kellemes szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak.
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Ha még nem próbáltad ki a „STORY”-sorozat első leckéjét, de tetszett a bemutatóleckéken keresz-
tül, és a fent leírtak alapján bemutatott módszer, akkor  regisztrálj  most, díjmentesen, minden 
kötelezettség nélkül, és azonnal küldjük az első leckét.

Első történetünk egy csinos, fiatal hölgy titkos hódolójáról szól. Talán neked is volt már titkos hódo-
lód, vagy esetleg te voltál oda valakiért, akinek nem merted bevallani az iránta érzett vonzalmadat. 
Mit gondolsz a munkahelyi szerelemről? Szabad? Vagy „házi nyúlra nem lövünk”? 
Nos, éppen erről szól első leckénk, aminek eléréséhez nem kell mást tenned, mind az alábbi linkre 
kattintani és díjmentesen regisztrálni.

Kérem a „STORY”-sorozat első részét!

Végezetül kitartást, hatékony tanulást, és persze jó szórakozást kívánunk leckéinkhez! 

Vágj bele most!

Adányi Mihály és a Learning English csapata 

http://www.learningenglish.hu/feliratkozas.php?p=hatBook
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