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Kedves Nyelvtanuló!
Az idegen nyelvek ismerete napjainkban egyre
fontosabbá válik, hiszen az iskolákban, a
munkahelyen, de a mindennapi életünkben is
folyton-folyvást találkozunk olyan helyzetekkel,
amikor szükségünk van az anyanyelvünkön kívül
más nyelvek ismeretére is.
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A Raabe Klett Kiadó legfontosabb küldetése,
hogy a kiadványainkat használó nyelvtanulók
minden segítséget megkapjanak. Szókártyáinkkal
úton-útfélen tanulhat és fejlesztheti nyelvtudását,
így hatékonyan memorizálhatja az adott
nyelv szókincsét. Kezdő francia csomagunkat
kezdőknek és újrakezdőknek ajánljuk.
A kártyákon a francia szó mellett két példamondat
szerepel, a kártyák hátlapján pedig a magyar
megfelelőjük.
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Csomagunk 333 szót tartalmaz, amelyet a
későbbiekben kiadónk által fejlesztett további
nyelvcsomagokkal bővíthet.
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Mi szerepel a kártyákon?
francia szó
PONS Szókártyák • Francia kezdő

 Au revoir !
Au revoir ! Et à demain !
Il est parti sans dire au revoir.
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szó magyar jelentése
PONS Szókártyák • Francia kezdő

 Viszontlátásra! Viszlát!
Szia! Szevasz!

Viszontlátásra! A holnapi viszontlátásra!
Elment és annyit se mondott: szevasz.
© Raabe Klett Kiadó

III

2 példamondat

pons.hu

címszó kiemelve

1 / 333

sorszám

© Raabe Klett Kiadó

Hogyan használhatóak a kártyák?
• Használhatja a kártyákat otthon, de az utcán,
villamoson, buszon, vagy sorban állva a boltban 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 folytassa a gyakorlást!
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• Olvassa el a példamondatokat, hogy
szövegkörnyezetben is lássa az adott szót!
• Az adott szóval próbáljon újabb mondatot
megfogalmazni a példamondatokon 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, de akár
nyelvórákon is alkalmazhatóak.
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További segédanyagok a PONS kínálatából:

PONS Nyelvtanfolyam kezdőknek – Francia
(ISBN 978-615-5127-19-9)

PONS Megszólalni 1 hónap alatt – Francia
(ISBN 978-615-5127-91-5)
pons.hu

PONS Nyelvtan könnyedén – Francia
(ISBN 978-615-5127-10-6)

PONS Igetáblázatok – Francia
(ISBN 978-615-5258-09-1)

PONS Mobil Nyelvtanfolyam Extra – Francia
V

(ISBN 978-615-5258-43-5)

