Tuti tippek az angolod
berobbantásához

Tweaks to
Boost your English

5 remek tanács
az angoltanulásod felturbózásához – hogy egy
nap se múljon el angolozás nélkül!

Five excellent tips to spacerocket your learning
habits – not one day shall pass without doing
some English!

Két hónap alatt látványos és letagadhatatlan
eredményt ad!

Inevitable and extravagant results in two
months!

Körülmények kialakítása

Changes to Time and Space

1) Tedd láthatóvá és kikerülhetetlenné:
sarok vagy asztalka megteszi -- mindig legyen
a szemed előtt a könyv, magazin, szókártyák,
post-it lapok és a jegyzetfüzeted, esetleg
szövegkiemelő. Legyen ez a te kedves,
kényelmes angolos kuckód.

1) Have a place where you can keep your
laptop or any books, flashcards, magazin,
notebook, post-it and maybe a highlighter that
you use. Personalise this space so it is inspiring
for you. It should be comfortable, easy to use –
and yours!

2) Minden nap – tervezett időben.
Szívesebben belevágsz a napi negyed órába, ha
azonnal neki tudsz ülni: nem kell keresned
sem a helyet, sem a feladatot, mert
megtervezted, mi vár rád. Váltogasd a
tanulnivalót:
hétfő – nyelvtan
kedd – olvasás, szókincsbővítés
szerda – hangzó anyag
csütörtök – film, sorozat
péntek – beszéd (önmagad hangfelvétele)

2) A routine -- make English a daily habit by
studying at the same time every day. Then you
can start your study immediately. Do
something different every day. Prepare the
tasks.
For example:
Monday – Grammar
Tuesday – Reading & Vocabulary
Wednesday – Listening
Thursday – TV / Cartoons
Friday – Speaking (recording your voice)

3) Szócsaládokat, kifejezéseket gyűjts,
3) Try to build your vocabulary bank of
használj szótárt, lehetőleg egynyelvűt! Akár
phrases and collocations with the help of a
papír, akár online, törekedj kifejezések,
monoligual dictionary. An online dictionary
szókapcsolatok tanulására! Az online
should give you a simple explanation and
szótárakban nem csak példa mondatokat
plenty of example sentences, as well as show
találsz, de ott a kiejtés is – csak kattints rá!
you the pronunciation which is essential, isn’t
Jelöld a szóhangsúlyokat.
it?
https://www.ldoceonline.com/dictionary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
http://www.ozdic.com/collocation-dictionary
Ha úgy érzed, elkelne egy kis segítség a gondolataid rendezéséhez, a tanulási stratégiád
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