Nehezen megy a szótanulás?
Sokat dolgoztál már azon, hogy megtanuld a számodra
elégséges szómennyiséget, mégis úgy érzed, napról-napra
szállnak el fejedből a szavak?
Nem vagy egyedül! Sőt, szinte mindenki küzd ezzel a problémával!
Sok szótanulási módszer, sok szótanuló szoftver létezik, és valószínűleg már te is kipróbáltál néhányat. Mindenki másként
szeret tanulni, sokaknak vannak egyéni módszerei, bevált szokásai. És persze sokkal nehezebb a dolgod, ha már nem
alapszinten beszéled a tanult nyelvet, alapfokú tudás felett az előre gyártott kártyákkal már nem sokat érsz.
Én is sokat kísérleteztem, olvastam, tanultam, hogy miként lehet a szavakat jól tanulni. Jól tanulni alatt azt értem, hogy
hosszú távra memorizálni, úgy, hogy használni is tudd a szót, amikor szükséged van rá.
Régen kiraktam magam elé olyan 5-6 centi magas kártyaoszlopokat, és egyesével mondogattam a szavakat, forgattam a
kártyákat. Ami nem ment, azt félretettem, amelyik szót tudtam, visszatettem az eredeti kupacba. És sokszor rá sem néztem
többet azokra a szavakra, amiket nem tudtam, vagy gőzerővel elkezdtem bemagolni ezeket. Egy-egy vizsga erejéig működött
is a dolog, aztán ködbe veszett az egész.
Ez a módszer elég fárasztó és elég kényelmetlen módja a tanulásnak, mert a tanult szavak között semmilyen logika nincs,
csak jönnek egymás után sorban, a legrosszabb esetben ABC-ben. Megtanulod a békát, a vonalzót, szekrényt. És ezzel még
nincs is akkora baj, de utána jönnek ilyen szavak: kedves valaki részéről, kedves valakihez, kritikus, bíráló, kicsúfol, kiválogat.
Na, ezt rakd össze valami történetté, hogy legalább egy része megmaradjon az agyadban. Nekem sosem sikerült. És
valószínűleg a többségünknek sem, mert az agy úgy működik, hogy azokat az újdonságokat képes egyszerre feldolgozni,
amik között van kapcsolat.
Nem szeretek szavakat tanulni, és minden nappal egyre ijesztőbb lett az előttem tornyosuló tanulókártya kupacok
magassága. Az első ezer szó után dőlt el, hogy nem vagyok képes a hagyományos módszerrel több szót befogadni. Sokat
keresgéltem, olvastam, és próbálgattam módszereket, csiszolgattam a megoldásokat, hogy egy olyan módszert találjak, ami
tényleg működik.

Megmutatom a saját, kombinált módszeremet, próbáld ki, készíts
személyre szabott szótanuló füzeteket. Persze ezzel sem
spórolhatod meg a tanulást, de sokkal könnyebb lesz
memorizálni!
Az én módszerem a szótanuló kártya és a kisszótár egyvelege lett.
A következő oldalalkon ezt mutatom meg neked, de a legfontosabb két szabályt ne feledd:
◆
egy csomag nem lehet több mint 40 szó, és
◆
ezt is tanulni kell!

A szótanulás további alapszabályai a következők:
Válassz egy témát!
Én most egy alapfokú témakört mutatok, hogy bárki használhassa az így elkészített anyagot füzetet: “Tanulás”.
Írd össze egy papírra, cetlire (vagy szövegszerkesztőbe, természetesen) azokat a szavakat, amik magyarul eszedbe jutnak
erről, vagy keresd ki a tananyagból a kapcsolódó szavakat.
Én 20 szót írtam le:
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És miért jó ez az egész?
Mert...

1. a szavakat képekhez, és nem magyar szavakhoz társítod, így nem fordítani fogsz;
2. az agyad mondatokat (történeteket) fog rögzíteni, tehát rögtön a szó használatának módja is a fejben lesz;
3. nem egy szót tanulsz meg egy alkalommal, hanem 20-30-at;
4. egy egész témához lesz szókészleted, tehát mélyebb beszélgetésekbe is bele tudsz menni;
5. az írással az agy könnyebben memorizálja a szavakat (nekem az vált be, hogy a képet nyomtatom, és minden szöveget kézzel
írok);
6. nyelvvizsgánál a témákhoz tudsz saját szótárat kialakítani, így a kapott téma szinte egy az egyben be fog ugrani;
7. munkavállalásnál a szakszavakat is könnyebb így tanulnod;
8. könnyen bővítheted a tudásod;
9. ha valami nem jut eszedbe, előkapod a szótáradat és átfutod;
10. könnyen puskázhatsz belőle egy-egy szituációban.

És akkor most lássuk a hogyant!

A következő oldalakon találsz egy borítósablont és üres belső oldalt is, mindezt A5-ös méretben.
Természetesen mindegyiket azonnal nyomtathatod!
Ha megírtad a füzeted, fogj egy tűt és cérnát, varrd össze középen, vagy egyszerűen tűzd össze
gépkapoccsal, tűzőgéppel!

Ha eljutottál idáig, akkor már csak az a feladat van hátra, hogy megtanuld a szavakat:
1.
2.
3.
4.

Lapozd fel a füzeted, és hangosan mondd ki a szót.
Most olvasd fel hangosan a mondatot!
Írj egy újabb mondatot a szóval!
Ezt a 3 lépést ismételgesd addig, amíg úgy nem érzed, hogy biztosan tudod az egész füzet
tartalmát.
5. Bővítsd a füzeted újabb szavakkal a fentiek szerint.

Sikeres szótanulást kívánok,

Kovács Zoltán
online nyelvtanulási szakértő

Nyomtatható
borító

Nyomtatható
belső oldal

