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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
anyanyelvünk kívül más nyelvek ismeretére.
Különösen igaz ez az angol nyelv esetében, hiszen
az angol az elmúlt évtizedekben nemzetközi, sőt
közvetítő nyelvvé vált. Ugyanakkor egyre kevesebb
a nyelvtanulásra szánható időnk.
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Kiadónk mindig kutatja hogyan nyújthatunk
segítséget a termékeinket használó nyelvtanulók
számára. Próbálunk alkalmazkodni a felmerülő
igényekhez. Szókártyáinkkal úton-útfélen tanulhat
és fejlesztheti nyelvtudását és hatékonyan
memorizálhatja az adott nyelv szókincsét.
Üzleti csomagunkat az üzleti nyelvvel ismerkedő
nyelvtanulóknak ajánljuk, és azoknak, akik munkahelyen nap mint nap használják az angol nyelvet.
A kártyákon minden angol szóhoz két példamondat tartozik, a kártyák hátlapján a magyar
megfelelője. A rendhagyó igék esetében a három
alakot is megtalálhatja a kártya előlapján.
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Csomagunk 333 szót tartalmaz, amelyet a
későbbiekben kiadónk által fejlesztett további
csomagokkal bővíthet.
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Mi szerepel a kártyákon?
szó angolul
PONS Szókártyák • Angol üzleti csomag

¢¢to attend something
We regularly attend international conferences.
Can you attend a meeting this morning?
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címszó kiemelve

23/ 333

sorszám

szó magyar jelentése
PONS Szókártyák • Angol üzleti csomag

¢¢részt venni valamin
Rendszeresen veszünk részt nemzetközi
konferenciákon.
Részt tud venni a találkozón ma reggel?
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Hogyan használhatóak a kártyák?
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• Olvassa el a példamondatokat, hogy szövegkörnyezetben is lássa a kifejezést!

• 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!

• Az adott szóval próbáljon újabb mondatot megfogalmazni a két példamondaton 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.
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• A szókártyák nem csak egyéni tanulásra, de
páros vagy csoportos tanulásra is használhatóak.
Elsősorban az önálló tanulásban segítenek.

