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MAGABIZTOS SIKER AZ ÉRETTSÉGIN ÉS A NYELVVIZSGÁN

W W W. L E X I K A . H U

Szénásiné Steiner Rita – Szekeres Szilvia:

TTT VOCABULARY ACTIVATOR
A TTT Vocabulary Activator a méltán népszerű Twenty-three
Topics for Teenagers (TTT) című tankönyvhöz készült gyakorlókönyv, amely hatékonyan készít fel az érettségi és a nyelvvizsga
szóbeli és írásbeli részére egyaránt. A két könyv felépítése azonos,
ami lehetővé teszi a kiadványok párhuzamos feldolgozását, s így
a hatékonyabb és élvezetesebb nyelvtanulást. A könyv elsősorban
a tizenéves korosztály igényeihez igazodik, de bármely nyelvtanuló
haszonnal forgathatja.

Ezzel a könyvvel felkészülhetsz:
• az alap- és középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára,
• a közép- és emelt szintű érettségi szóbeli és írásbeli részére.

Ha ezt a könyvet használod:
• kikérdezi tőled a tanult szavakat, méghozzá a legváltozatosabb
formában – vége a fárasztó és értelmetlen magolásnak!
• a sok színes ábra segítségével bármikor átismételheted
a megtanultakat.
• egyszerű beszédhelyzetekben azonnal használhatod is
a megismert szavakat, hogy ne maradjon az egész egy megtanult
szótömeg, amit aztán könnyedén el is felejtesz.
• valódi, angol nyelvű újságcikkek, változatos olvasásértési
feladatok segítségével foglalkozhatsz az új kifejezésekkel –
pontosan úgy, mint az érettségin vagy a nyelvvizsgán!
• még sok-sok változatos feladatot végezhetsz el, melyeknél
megint minden arra fut ki, hogy beszélj, de most már sokkal
profibban, mint a lecke elején!
• kapsz minden témához egy „túlélő szöveget”, amit személyre is
szabhatsz.
• hogy lásd, nem dolgoztál hiába, minden lecke végén
tesztelheted a tudásodat szóban és írásban, igazi vizsgahelyzetet
idézve fel.
• egyedül is elvégezheted a feladatokat, de a legjobb,
ha tanulótársat választasz, akivel akár tanár nélkül is
feldolgozhatjátok a könyvet.
• bármikor ellenőrizheted a megoldásaidat a www.lexika.hu
weboldalon.

Ezzel a könyvvel használd együtt:
Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia:
Twenty-three Topics for Teenagers (TTT) (rendelési kód: LX-0023)

A TTT Vocabulary Activator a Twenty-three Topics for Teenagers
(TTT) szóbeli vizsgafelkészítő könyvhöz kapcsolódó, két kötetes
gyakorlókönyv. Célja nem csupán a vizsgafelkészítés, hanem az
elsajátított nyelvismeretek, mindenekelőtt a szókincs gyakoroltatása, s kurzuskönyvként hasznos segítője a tanórai munkának is.
A TTT és a TTT Vocabulary Activator a legtöbb kurzuskönyvtől és
munkafüzettől eltérően
a. témafelosztásában pontosan fedi a magyar érettségi és nyelvvizsgák előírt témaköreit, ezért, ha vizsgára készülünk, és az idő sürget, célirányosabb segítséget nyújt a gyors és teljes felkészüléshez;
b. egy-egy téma vizsgához szükséges szókincsét összefoglalva
tanítja meg, és egyben „aktiválja” is azt: a szó puszta elsajátításától
kezdve, változatos feladatokon keresztül, egészen a kötetlen és
folyamatos beszédig.
A könyv a szókincsfejlesztés mellett a beszéd-, olvasás- és íráskészség fejlesztésének is hatékony eszköze. A hallás utáni szövegértés
fejlesztését folyamatosan bővülő terméktámogatás segíti: a könyv
hangosított tananyaga 2015. telétől online elérhetővé válik.
A szerzőkről
Szénásiné Dr. Steiner Rita
Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai mestertanár. Vezető
tanárként több mint 25 éve kíséri figyelemmel és segíti angol szakos
tanárjelöltek kezdő lépéseit a nyelvtanári pályán, szaktanácsadóként
áll kollégái mellett, érettségi elnök. Fő kutatási területe a szakmódszertan. A tanulói autonómia és a tanulásmódszertan területén
szerzett PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte meg.
MEd TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages)
fokozatot szerzett a Manchesteri Egyetemen (The University of
Manchester), munkáját a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus
Kutatói Pályadíjjal jutalmazta. Nem csupán hivatása, hanem hobbija
is a nyelvoktatás, hisz abban, hogy a nyelvtanulás során átélt élmények és a tanulás öröme alapvető fontossággal bírnak a tanulás
sikerességében.
Szekeres Szivia
Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és matematika
tanár. Általános iskolában, emelt óraszámú nyelvi csoportokban
tanít tizenéveseket angol nyelvre. Mivel a nyelvoktatás beszédközpontúságát meghatározónak tartja a nyelvtanulás teljes folyamatában, ezzel a területtel és ennek módszertanával foglalkozik évek
óta. Tanításának eredményessége azon a célkitűzésen alapul, hogy
diákjai a nyelvtanulás minden pillanatát élvezzék és rengeteg sikerélményük legyen benne.
A TTT Vocabulary Activator megírásában az a cél vezérelte mindkettőjüket, hogy a tananyag mindig a tanulók korosztályának megfelelő tartalmi és képi élményanyagba ágyazva jelenjen meg. Ez az
elv határozta meg a feladatok összeállítását is, azzal a céllal, hogy
leckéről leckére sikerélményt adjon a nyelvtanulónak.

Szekeres Szilvia

Szénásiné Dr. Steiner Rita

A TTT Vocabulary Activator néhány feladattípusa
a. Elevenítsük fel a tanult szavakat beírva őket az ábrába!

A kitöltött ábrára további, beszédközpontú feladat épül.
b. Helyezzük szövegösszefüggésbe a megismert szavakat!

A kitöltött szövegre itt is további, beszédközpontú feladat épül.
c. Olvasás utáni szövegértés tesztek – mint a vizsgán!

d. Topic in a Nutshell – a „túlélőszöveg”, amit mindenki személyre
szabhat. Ha csak ennyit tudunk a témáról, már fél sikerünk van!

e. Q&A – Lássuk, mi mindent tanultunk eddig! Ismétlő kérdések és
válaszok.

f. Translation – Teszteljük a megszerezett tudást írásbeli fordítással!

g. Levélírás – mint az érettségin és a nyelvvizsgán!

h. PHOTO FINISH – Beszélgetés képi stimulus alapján – mint
az érettségin és a nyelvvizsgán!

i. Words – Személyre szabható szójegyzék. A kedvenc mondattal
még a legnyakatekertebb szó is könnyen megtanulható!

És még sok-sok feladattípus, hogy ne legyen soha unalmas a tanulás!
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