
4. Gyakorlat 

Nyelvek 

Hozd élményközelbe azt, amit meg kell tanulnod! Ez különösen igaz a nyelvekre. Nem lehet 

könyvből, nem lehet szótárból, nem lehet muszájból megtanulni egy idegen nyelvet. 

Amikor 20 évesen kimentem Németországba, annyit tudtam németül, amennyit a 

gimnáziumban megtanultam. Akkor még nem volt ilyen szintű és komolyságú a nyelvek 

oktatása, ezért bátran állíthatom, hogy nem tudtam németül. Ha valamit mondani akartam, 

megfogalmaztam magyarul, majd megfogtam a szótáramat, és szavanként lefordítottam, sok 

időt töltve a nyelvtani szabályokkal.  

Egy családhoz mentem gyerekekre vigyázni, és az anyuka az első napomon elvette a 

szótáramat. Ha valamit mondani szeretnék, mondjam akár szavanként, de ne fordítgassak, 

mondta. Ha valamit nem értek, kérdezzek, ő addig fogja magyarázni, amíg meg nem értem. 

Így is tett. Türelmes volt, soha nem mondta, hogy hagyjam már a kérdéseimmel. 2-3 hónap 

múlva már azon dolgoztunk, hogy ne legyen érezhető a kiejtésemen, hogy magyar vagyok.  

Nyelvtanulás szabályai 

József Attila képes volt szótárból megtanulni franciául, de ez nagyon ritka képesség. 

Szótárból nem lehet nyelvet tanulni, és ez vonatkozik a szótárfüzetre is. Nézd meg a 

nyelviskolákat, egyik sem használ szótárfüzetet. Sőt a legtöbb könyvet is alig.  

A füzettel az a legnagyobb gond, hogy sorrendben vannak a szavak, így rögzülnek. A gyerek 

valószínűleg el tudja mondani sorban őket, de ha kiragadunk belőle egy szót, arra nem fog 

emlékezni. És rövid időn belül a többit is elfelejti, hacsak nem tudja kötni valamihez.  

Szavak tanulásához a szókártyákat javaslom, főleg a saját készítésű szókártyákat. 

Időigényes dolog elkészíteni őket, de hosszútávon pótolhatatlan segítséget nyújtanak. 

Vastagabb kartonból érdemes kivágni a kártyákat. Egyik oldalára magyarul kerüljön a szó, és 

egy mondat, a másik oldalára pedig az idegen nyelven a szó és egy példamondat. Lehetőleg 

olyan mondat, amire a gyerek emlékezni fog, ami jelent a számára valamit.  

A szókártyák között nincs sorrend, lehet játszani is velük, többféle módon használhatóak.  

Nyelvet nem lehet magolni, akkor rögzülnek a szavak, ha használják őket. Élményen 

keresztül a legkönnyebb, erre a nyelviskolák már régen rájöttek, ezért teljesen más 

módszereket alkalmaznak, mint az iskolák.  



Nyelvtanulásnál a szabályok kevésbé fontosak, mint a szókincs, főleg kezdetben. Az ad 

magabiztosságot a tanuláshoz, ha szinte azonnal használható tudást ad. Keress rá a 

nyelviskolákra, nézd meg, mit ígérnek, és milyen módszert használnak: nincs tankönyv, nincs 

jegyzet, kis csoportokban tanulnak a résztvevők, és a lényeg a beszéd. Ha ezeket a 

módszereket használjátok otthon, sokat fog fejlődni a gyerek már rövid idő alatt is.  

Kössétek hozzá valamihez a nyelvet. A legjobb motiváló tényező, ha a gyereknek személyes 

oka van a nyelv tanulására. Ilyen ok lehet például a kedvenc könyv (Harry Potter több embert 

is rávett az angol nyelv elsajátítására, mivel az újabb kötet sokkal hamarabb volt elérhető 

angolul, mint magyarul), kedvenc angol nyelven éneklő együttes, kedvenc filmsorozat. A 

legtöbb sorozatot meg lehet nézni angol nyelven, angol felirattal. Vannak a többi idegen 

nyelvhez is elérhető filmek, sorozatok.  

Idegen nyelven olvasáshoz egy hasznos tipp: nem szabad olvasás közben szótárazni a 

szavakat. Nagyon sok idő és az olvasás élménye elveszik közben. A legjobb, ha elolvasunk 

egy-két oldalt folyamatosan, próbáljuk a lényeget megérteni, majd megállunk, és átgondoljuk, 

miről volt szó. Egy-két szót megnézünk a szótárban, majd olvasunk tovább. Még jobb, ha 

egynyelvű szótárt használtok. Abban azonos nyelven van a szó leírása. Ha így tanulja meg a 

gyerek a szó jelentését, akkor nem fordítja magában a szavakat. Akkor tud valaki biztosan egy 

nyelvet, ha nem kell magában magyarra fordítania a szavakat, mondatokat.  

Csoportban könnyebb tanulni, mint egyedül. Ha ti nem tudtok azon a nyelven, amit a 

gyerek az iskolában tanul, érdemes meghívni olyan barátokat, akik tudnak, és idegen nyelvű 

napot, délutánt tartani. Az egyik ismerősöm munkahelyén az a szokás, hogy keddenként csak 

angolul szabad megszólalni. Ezzel tartják naprakészen a tudásukat, ráadásul aznap sokkal 

koncentráltabban megy a munka, mert mindenki csak akkor szólal meg, ha valóban fontos 

mondanivalója van.  

Ha ti is tartotok ilyen napot otthon, akkor az idegen nyelvű szabály mindenkire érvényes, a 

szülőkre is, azokra is, akik nem beszélik azt a nyelvet. Biztos, hogy a nap végére ők is 

megtanulnak sok új szót, amiket legközelebb már használni is tudnak majd. Egy ilyen napra 

csatlakozhatnak a gyerekek osztálytársai is, biztos, hogy élvezni fogják ezt a fajta kihívást, és 

a közös élmény során rengeteg minden rögzül majd bennük.  

Nyelvet élményen keresztül lehet megtanulni. És ha nem az a lényeg, hogy leüljön, és 

bemagolja a szavakat (amit azért nem nagyon lehet kihagyni a közoktatás rendszerében), 

akkor bármit fel lehet használni a tanuláshoz. Egy közös filmnézést, egy kirándulást, 



bármilyen programba be lehet vonni a nyelvet. Erő, energia és elszántság kell ahhoz, hogy 

egy család ezt képes legyen következetesen kivitelezni, de megéri.  

Alkalmazások telefonra: szinte minden iskolásnak van már okostelefonja. Nagyon sok 

használható alkalmazás van nyelvtanuláshoz, amit érdemes letölteni a gyerekek telefonjára, 

ne csak játszásra használják azokat. Az egyik legismertebb például a Duolingo, ami az angol 

nyelv tanulásához kiválóan használható.  

Ha van valami, ami érdekli a gyereket, és az idegen nyelven elérhető, akkor bámulatos 

gyorsasággal tanulja meg a szavakat, kifejezéseket.  

 

 

 

  

 

 


