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egyszerû netes tippek nyelvtanároknak IV.

Nyelv és Tudomány – nyest.hu
Nem a nyelvórai direkt felhasználás szándékával ajánljuk ezt az oldalt, már csak azért sem, 
mert magyarul jelenik meg (bár a latintól kezdve a malajálamon át a fársziig mindenről volt 
már szó náluk), hanem azért, mert nyelvtanárok számára a nyelv minél elmélyültebb ismere-
te alapfeltétel. Ráadásul itt kifejezetten szórakoztató (de nem leegyszerűsítő!) módon tanul-
hatunk új dolgokat nap mint nap. Modern szemléletű online újság ez, tudományos értelemben 
is, és azért is, mert mindig reagálnak az aktuális nyelvi témákra. Cikkeik természetesen 
érintik a nyelvoktatási kérdéseket, bár profiljuk ennél szélesebb, beletartozik a nyelv minden 
aspektusa. Olvasásához nem kell nyelvésznek lenni, csak némi nyelvi érdeklődés szükséges, 
de ez a nyelvtanárok esetében adott. Ha pedig bármilyen nyelvi kérdésünk van, Kálmán Lász-
ló válaszol – az is érdekes olvasmány, hogy mások milyen problémákat vetnek fel.

Visuwords: szavak feltérképezése – visuwords.com
Ez az online szótár ábrákat rajzolva mutatja be a szavak különböző jelentéseinek kapcsolódá-
si pontjait. Az eltérő színek és vonalfajták a kapcsolat jellegére utalnak (része, jellemzője, 
ellentéte stb.), ami nemcsak nyelvtanulóknak lehet hasznos, hanem akár tanárként is találhatunk 
benne olyan információkat, amelyek segítségével könnyebben tudjuk elmagyarázni az apró 
különbségeket vagy bizonyos szavak használatát. A tanulóknak egyrészt változatosságot je-
lenthet egy ilyen jellegű szótár használata, másrészt a mai, vizualitásra épülő világban talán 
közelebb is áll hozzájuk ez a megközelítés.

diktálás! – listen-and-write.com
A diktálás a nyelvoktatásban régebben bevett gyakorlat volt, majd a kommunikatív szemlélet 
szinte teljesen eltörölte, egészen az utóbbi évekig, amikor is egyre többen kezdték újra hasz-
nálni. Aki ellenzi a diktálást, az is használhatja ezt a honlapot a szövegértés egyik részkész-
ségének fejlesztésére, mert háromféle módból választhatunk: vagy a teljes szöveget kell beírnunk 
(ez az igazi diktálás), vagy csak a szavak kezdőbetűit (ez inkább a szövegértés ellenőrzésére 
szolgál), vagy csak bizonyos szavak hiányoznak a szövegből (speciális információ kinyerése 
a szövegből). Több különböző nehézségi szinten közöl szövegeket, tehát szinte mindenki meg-
találhatja a neki valót. A tanulóknak különösen vonzó lehet, hogy regisztráció után a rendszer 
elmenti eredményeiket, és versenyezhetnek más felhasználókkal.

Milyen kiejtés ez? – languagetrainers.com/english-accent-game.php
A különböző akcentusok megfigyelése mindig szórakoztató a nyelvtanulók számára, és ezt 
játékos formában tehetik meg ezen a honlapon. Egy videóban 16 ember mond el egy részletet 
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Kipling „If” című híres verséből, és meg kell tippelnünk, honnan származik a beszélő – bó-
nuszpontot kapunk, ha az országon belül a várost is eltaláljuk. Külön érdekesség, hogy nem 
csak anyanyelvi beszélőket hallhatunk.

A játék spanyolul is játszható, ezen a címen: languagetrainers.com/spanish-accent-game.php.

Wikipédia egyszerûsített angol nyelven – simple.wikipedia.org
Haladó szint alatt nem könnyű autentikus szövegeket találni tanulóink számára. Erre a prob-
lémára jelenthet megoldást a Wikipedia Simple English oldala – százezernél is több szócikk 
egyszerűsített szókinccsel és nyelvtannal megírva. A Wikipédia megbízhatósága és használ-
hatósága komoly vitákat szokott kiváltani, de ez természetesen nem témája ennek a rovatnak; 
itt most kizárólag a Simple English nyelvtanulási célú felhasználására szorítkozunk. A szó-
cikkek mennyisége garantálja, hogy mindenki megtalálja a hozzá közel álló témát, amelyről 
a szövegbe ágyazott linkeken keresztül még többet megtudhat. A diákokat az érdeklődés 
motiválja az olvasásra. De nem csak szövegértésre használhatjuk ezt az oldalt – bátran biztas-
suk tanítványainkat aktív részvételre is: bővítsék a szócikkeket saját ismereteik felhasználá-
sával, akár írjanak teljesen újakat is. Ez az igazán kommunikatív íráskészség-fejlesztés, amikor 
a tanuló maga találja ki, miről akar írni. A szerkesztők úgyis végre fogják hajtani a szükséges 
javításokat, ezekből majd szintén tanulhatnak a diákok.

Keresztrejtvény-készítés a legegyszerûbben – crosswordlabs.com
A keresztrejtvényeket sokan szeretik, nyelvoktatási hasznuk mellett fölösleges lenne érvelni, 
annyira kézenfekvő a felhasználhatóságuk. A Crossword Labs alkalmazásával a legegyszerűbb 
módon készíthetünk tanítványaink számára keresztrejtvényeket: csak be kell írnunk a szere-
peltetni kívánt szót, egy szóköz után a definíciót, majd új sorba a következőt, és ha mindezzel 
megvagyunk, a rendszer egyetlen kattintással létrehozza számunkra a feladványt. Ezt azután 
kinyomtathatjuk, és akár az interneten is megoszthatjuk, csak a kapott linket kell továbbkül-
denünk. Az elkészült keresztrejtvényt később átszerkeszthetjük, vagy válogathatunk a más 
felhasználók által készítettek közül is (több nyelven is elérhető).

Máthé Elek
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