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Játssz, szórakozz, tanulj! 

 

 

  



Társasjáték az INSTANT angol tanulókártyákhoz 
 

 

Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? 

Használati utasítás 

 

Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal ideálisan 2-4 ember játszhat.  

A kártyák ismétlésére és gyakorlásra ajánljuk, kevésbé tanulásra. A kártyákat inkább a kis Használati 

utasítás füzetben kapott módon tanuld! 

A legfontosabb szabályok: 

1. Mindent HANGOSAN, beszédben, NE írásban! 

2. A társasjáték közben próbálj CSAK angolul beszélni a többiekkel! 

3. Aki először ér a célba, az győz! 

4. Vezesd az Eredménynaplót! Jó érzés lesz visszanézni majd!   

 

A társasjáték mezői a következőket jelentik:  

 

SPEAK 

Pick a card, take a look at the English side and make a NEW sentence with 

the phrases/grammar in the card.  

Válassz egy kártyát, nézd meg az angol oldalát, és alkoss egy új mondatot a rajta található 

kifejezésekkel/mondatokkal!  

HOGYAN? A START kártyánál válassz ki a mondatokból egy kifejezést, a NYELVTAN/ZERO kártyánál 

pedig válassz egy nyelvtani szerkezetet a kártyáról, az INFORMAL /EVERYDAY kártyáknál pedig 

válassz ki egy sort a párbeszédből, és alkoss rá egy új, rövid párbeszédet! A többinél értelemszerű.  

 

GUESS 

Pick a card! You have 3 minutes to make your partner(s) guess what is in 

the card by SPEAKING. You can’t use the exact words. 
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Válassz ki egy kártyát! 3 perced van, hogy az alapján, amit angolul mondasz nekik, a társaid kitalálják, 

mi van a kártyán! Nem használhatod a kártyán lévő pontos szavakat! 

HOGYAN? A NYELVTAN/ZERO csomagnál válassz egy nyelvtani szerkezetet, és írd körül angolul 

(“Akkor használjuk, ha...”), a START kártyacsomagnál válassz egy kifejezést, az 

INFORMAL/EVERYDAY kártyáknál pedig válassz ki egy rövid párbeszéd részt! A többinél értelemszerű 

 

TRANSLATE 

Someone picks a card and tells you a DIFFERENT sentence in HUNGARIAN 

but using the phrase/grammatical structure in the card. You translate it. 

Valaki kiválaszt egy kártyát, és mond neked egy MÁSIK magyar mondatot ugyanazzal a szerkezettel, 

kifejezéssel! Te pedig lefordítod. 

HOGYAN? A NYELVTAN/ZERO csomagnál válassz ki egy mondatot és alakítsd át, a START 

csomagnál mondj egy hasonló mondatot, az INFORMAL/EVERYDAY kártyáknál pedig kicsit alakítsd át 

a párbeszédet. A többinél pedig alkoss egy magyar mondatot a kártyán lévő kifejezéssel!  

Ha nem sikerül az első mondatot lefordítani, akkor a társad mond egy másikat, és így tovább. Nem 

mehetsz tovább sikeres fordítás nélkül! (Pici segítség azért belefér, de ne felejtsd, hogy angolul kell 

beszélni egymás között, amikor csak lehet!) 

 

TRUE STORY 

Pick a card and tell a short story from YOUR OWN experience using the 

phrase/grammatical structure in the card. (Or tell about something you’ve 

heard.) 

Válassz ki egy kártyát, és mondj el egy rövid történetet a saját életedből azt egy kifejezést/nyelvtani 

szerkezetet használva, ami a kártyán van! (Elmondhatsz olyan történetet is, amit mástól hallottál.)  

HOGYAN? Az INFORMAL/EVERYDAY kártyáknál gondolj egy olyan sztorira, amikor a párbeszéd 

lejátszódhatott, vagy ami a párbeszédről eszedbe jut! A többinél értelemszerű. 

 

WILD CARD 

Pick a random card, take a look at the HUNGARIAN side and translate it! 

Válassz ki egy kártyát, nézd meg a magyar felét, és fordítsd le!  
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TOGETHER 

Pick two different cards and put two grammatical structures /phrases / 

sentences /dialogue elements in ONE sentence. (Or if you can’t, put them in 

two sentences, but different ones than in the cards.) 

Válassz ki két kártyát, tedd össze a két nyelvtani szerkezetet, vagy kifejezést, vagy mondatokat, vagy 

párbeszédelemeket egy mondatba. Vagy ha nem megy, akkor két mondatba, de különbözőkbe, mint a 

kártyákon! 

HOGYAN? A NYELVTAN/ZERO kártyáknál válassz ki a kártyákról 1-1 szerkezetet, és azokat tedd egy 

mondatba! INFORMAL/EVERYDAY kártyáknál válassz egy-egy párbeszéd-elemet, és azokkal dolgozz! 

, A többinél értelemszerű. 

 

REWARD  

Pick a REWARD card, read it and do what the instruction says.  

Húzz egy JUTALOM kártyát, olvasd el, és hajtsd végre a rajta található utasítást!  
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REWARD card 
 

REWARD card  

REWARD card  REWARD card  

REWARD card  REWARD card  

REWARD card  REWARD card  

REWARD card  REWARD card  

  

Last week you chatted with 

a native speaker. 

 Go forward 3 spaces! 

 

You didn’t do your 

homework last week.  

Go back 3 spaces! 

 

You didn’t study your flash 

cards for a whole week.  

Go back 4 spaces! 

 

Today you’ve read and 

understood an article on the 

internet without using a 

dictionary.  

Go forward 1 space! 

 

Yesterday you showed the 

direction to some English-

speaking tourists.  

Go forward 3 spaces! 

 

You watched your favourite 

movie in English in the 

weekend.  

Go forward 2 spaces! 

 

You’ve just finished reading 

a book in English.  

Go forward 2 spaces! 

 

You learn the grammar too 

fast, you don’t practice 

enough.  

Go back 3 spaces! 

 

You spoke to yourself in 

English last night.  

Go forward 2 spaces! 

 

Yesterday you studied for 5 

minutes while you were 

waiting at the cashier in the 

supermarket. 

Roll the dice one more time! 
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Eredménynapló 

 

DATE Who plays? The winner Comments 
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