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SZÓTÁRHASZNÁLAT 

 Ezt jelenti: 

A szótár egy gyűjtemény, amelyben a szavak jelentéséről tájékozódhatunk.  

 Ezt kell tenned: 

1. Válaszd ki a megfelelő szótárt. 

1.1. A kétnyelvű szótárakban egy adott nyelvhez egy másik nyelv megfelelőit társítják. 
Gyors fordítás esetén célszerű. Lásd: 
- Magyar – angol kéziszótár (Országh László), Akadémia Kiadó 
- Angol – magyar kéziszótár (Országh László), Akadémia Kiadó 

1.2. Az egynyelvű szótárak címszavai és szócikkei ugyanazon a nyelven íródtak. A 
célnyelven való gondolkodást segíti elő. Lásd: 
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press 
- Macmillan English Dictionary 

1.3. Sok hagyományos szótárnak van online kiadása. Használata könnyű és gyors, 
példákat ad a szavak használatára. Lásd: 
- dictionary.cambridge.org 

2. Döntsd el, mennyit szótározol. 

2.1. A folyamatos olvasás motivál. 
2.2. Az idegen nyelven való olvasás általában jobban segíti a megértést, mint minden új 

szó kiszótározása. 

3. Erre ügyelj a szótárhasználat során: 

3.1. Légy türelmes, szánj időt rá. 
3.2. Használd a magyar és célnyelv abc-jét. 
3.3. Ismerd meg a szótárt, annak jelrendszerét, a rövidítéseket és fonetikai jeleket. 
3.4. Gyakorold a globális és szelektív olvasást, hisz nem minden egyformán fontos a 

szövegösszefüggésben. 
3.5. A címszavak jelentését példamondattal és magyarázattal együtt olvasd, hogy ki tudd 

választani a számodra, a szövegnek megfelelőt. 
3.6. Használd a célnyelv nyelvtani és szóképzési szabályait, hogy tudd, hogy milyen 

formában keresheted a kifejezéseket. 
3.7. A szavakat mindig a szótári alakjukkal együtt írd ki és tanuld meg. 

 

 Erre szolgál: 

 eredményes nyelvtanulás 
 önálló tanulási képesség 
 függetlenség 
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1. Layout activity – Használd a szótárt! 

Hogyan képezzük az egyes szófajú szavakat? Melyek az egyes szófajokra utaló képzők?  

verb (v) adjective (adj) noun (n) 
party x party 
  celebration 
 happy  
  present 

 (Use of English feladatok). 

2. Dictionary race  

Verseny - párosítsd a szavakat a magyarázatokkal. 

3. Focus on Phonology 

Hogy hangzik helyesen, dönts. 

Forrás: /www.teachingenglish.org.uk/article/using-dictionaries 

 


