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Mission possible 
Kihívások nyaralásokra angol nyelvtanulóknak 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bartha-Becskei Zsuzsanna 

Ambriel Coaching – Változtass, hogy szárnyalhass! 

 

 

http://www.ambrielcoaching.hu/
http://www.ambrielcoaching.hu/
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Ezeknek a kihívásoknak az a célja, hogy nagyobb önbizalmat szerezz az angol nyelv 

használatában és megtapasztald azt a csodálatos érzést, amit a tanult nyelven történő 

kommunikáció jelent.  

Kezdd a könnyebb kihívásokkal és szintedtől függően haladj a nehezebbek felé – hidd el nekem, 

már mindjárt az első kihívás teljesítése után sokkal magabiztosabbnak fogod magad érezni! 

 

 

 

Néhány szabály, melyet érdemes észben tartanod: 

1. Felejtsd el a mobilodat, különösen a Google Translator, Google Maps, a 

tanulókártyáidat és társaikat. 

2. Ha szeretnél, készülhetsz előre néhány hasznos kifejezéssel – de ne feledd, hogy 

amint benne leszel az adott helyzetben, leginkább arra fogsz koncentrálni, hogy 

megértesd magad, és nem arra, hogy a helyes kérdő szórendet használd (és ez így 

van rendben). 

3. A cél az, hogy teljesítsd a kihívásokat – a hibátlan nyelvtan most nem számít. 

4. Teljesítettél egy küldetést? Jutalmazd meg magad! 

Mindet teljesítetted? Ünnepelj! 

      +1. Természetesen megengedett, hogy egy küldetést többször is teljesíts.  

 

 

 

 

http://www.ambrielcoaching.hu/


 
 

A dokumentum az Ambriel Coaching jogi tulajdona, részben vagy egészben történő felhasználása csak engedéllyel lehetséges. 

 

Egyszerűbb kihívások 

Kezdő nyelvtanulóknak 

  TELJESÍTVE 

1. Rendelj ételt magadnak és a családodnak / barátaidnak egy étteremben!  □ 

2. Kérj útbaigazítást a legközelebbi postához!.       □ 

(nem kell oda is menned, csak kérdezz és próbálj minél többet megérteni a válaszból) 

3. Kérdezd meg egy termék árát egy (élelmiszer)boltban!.     □ 

4. Menj be egy könyvesboltba és kérj egy könyvet az eladótól!    □ 

5. Találj ki egy küldetést magadnak:  

………………………………………………………………………………….     □ 

 

Komolyabb kihívások 

Szint: A2-B1 

TELJESÍTVE 

1. Foglalj egy asztalt egy étteremben – személyesen vagy telefonon!   □ 

2. Kérj útbaigazítást egy helyi nevezetességhez! 

(bizonyosodj meg róla, hogy jól érted a választ és próbálj odatalálni 

GPS nélkül – ha szükséges, kérdezz meg mást is!)      □ 

3. Menj el egy piacra és vegyél gyümölcsöt és zöldséget!      □ 

(Tilos mutogatni beszélj!) 

4. Menj el egy könyvesboltba és kérdezz meg egy eladót, mit ajánlana    □ 

egy 12 éves fiúnak (vagy anyukádnak, vagy a lányodnak – ezt eldöntheted te)! 

5. Ajánld fel valakinek a segítsged (pl. egy idős hölgynek, aki nehéz táskát cipel)  □ 

És kérdezz tőle legalább egy kérdést! 

6. Találj ki egy küldetést magadnak:  

………………………………………………………………………………….     □ 
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Top küldetések 

Szint: B1+ 

TELJESÍTVE 

1. Foglalj egy kirándulást (pl hajókirándulás vagy vezetett túra)     □ 

a hotelben vagy egy irodánál – kérdezz meg mindent, amit szükséges ilyenkor! 

2. Kezdeményezz valakivel beszélgetést (pl sorban állás közben vagy egy bárban)  □ 

és csevegj vele legalább 5 percig! 

3. Látogass el egy látványossághoz és vegyél részt angol nyelvű vezetésen  

vagy kérj angol audio guide-ot!         □ 

4. Beszélj angolul egy teljes napon át!       □ 

5. Találj ki egy küldetést magadnak:  

………………………………………………………………………………….     □ 

 

 

 

 

 

 

 

Tetszettek a kihívások?  

Kövesd a Facebook oldalam, ahol még több hasonló tananyagra számíthatsz! 
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http://www.fb.com/ambrielcoaching

