KÉSZEN ÁLLSZ, HOGY VÉGRE
FELVIRÁGOZTASD A BESZÉDED?
KONZERVEK - a beszéd nagyágyúja

A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem?
PERSZE, ha
nehezen megy a szóbeli kommunikáció
szeretnél gyorsabban, helyesebben beszélni
na és persze sokkal választékosabban,
precízebben

Ha csak 3 infót mondhatnék a Konzervekről, akkor
ezt mondanám:
egy könyv, ahol végre a BESZÉD kap kulcsszerepet
mindemellett a nyelvtanod is fejlődik, egyre helyesebb lesz
és tartalmazza mindazon élethelyzeteket, ahol az életben
kommunikációra van szükséged

Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel, melyek
bármelyik könyvesboltban megvásárolhatók?

a legtöbb könyv nem speciálisan a beszéd gyakorlására
készült
nem azokat a mindennapi témákat tartalmazzák,
melyekre tényleg szükség van
nem felnőtt nyelvtanulóknak készült, így sok példamondat
iskolaszagú
a legtöbb mondat ezekben a könyvekben a szádba akarja
adni, hogy mit gondolj, nem pedig elősegíteni, támogatni
azt

Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet?
akinek nincs szüksége arra, hogy gyorsabban
beszéljen
aki azonnal tud reagálni mindenféle
hétköznapi beszélgetések során
aki nem blokkol már le kommunikáció közben
aki helyesen tudja használni a németet
szóban is

Milyen témaköröket dolgozok fel a könyvben?
vélemények kifejezése
vélemények megkérdezése
egyetértés
egyet nem értés
sejtés kifejezése
példák bemutatása
értékelés kimondása
összefoglalás megfogalmazása
kétség, kételkedés kifejezése
érvelés - ellenérvelés
javítás
javaslat, ellenjavaslat megfogalmazása
valakit, valamit elutasítani
szót kérni, szót ragadni
megbizonyosodni
pozitívan vagy negatívan értékelni
döntést hozni
érzelmeket kifejezni
érteni valamit, megérteni valakit

továbblépni
kiemelni fontos részeket
kérdezni, érdeklődni
meghívás formálása
kívánni valamit
előny és hátrány bemutatása
együttérzés kifejezése
pozitív és negatív érzelmek kommunikálása
panaszkodás
pro-kontra érvek megfogalmazása
hasonlítás
érdeklődés prezentálása
bizonyosság megfogalmazása
fontosság hangsúlyozása
problémák lekommunikálása
meglepetés kifejezése
emlékezések
egy téma lezárása

A részletes tartalomjegyzéket a 41 témáról a
weboldalon éred el:
https://lerndeutsch.eu/konzervek/

Mit találsz a könyvben?
41 kommunikációs helyzetet
600 mondatot
azonnal használható kérdéseket
magyar-német mondatpárokat
átalakítás nélkül, azonnal használható mondatokat
helyzetre, szituációra szabható kifejezéseket
a mondatokban megbúvó változatos, magasabb
szintű grammatikát

Milyen bónuszok járnak a könyv vagy az e-book
mellé?
1. 50%-os kupon a DIGITÁRAM használatához
(www.lerndeutsch.eu/dumaljukmeg)
2. szólásgyűjtemény: 30 db német-magyar szólás
3. hangos könyvet: a könyv komplex anyagát megkapod hangos
könyvként is
4. tréning: 4 tréning, 4 feladatlap a megtanultak gyakorlása
végett
5. bónusztémák: 3 izgalmas, extra téma az eddigiek mellé.

Milyen formában tudod megrendelni a
KONZERVEK-et?
2 verzióban érhető el:
1. nyomtatott könyvként postán
2. ebook-ként e-mailben

Milyen előnye van, ha e-book-ként
rendeled meg?
- nem kell várnod a postázásra (kb. 1 hét)
- nem kell extra postaköltséget fizetned
- azonnal megkapod (max. 24 órán belül)
- több eszközre is letöltheted (telefon, laptop, tablet,
számítógép, okosóra, e-book olvasó, kenyérpirító stb.)
- kinyomtathatod, ha mégis szeretnél beleírni, színezni,
jegyzetelni
- környezetkímélő: mivel mindenki nem fogja kinyomtatni,
így sok kis fa életét tudjuk megmenteni egy ebook-kal.

Akkor nincs más hátra, mint hogy megrendeld:
https://lerndeutsch.eu/konzervek/

Kérdésed van a KONZERVEKkel kapcsolatban?
Keress bátran a forródróton:
info@lerndeutsch.eu
Zoli,
a Te német nyelvtanárod

Facebook: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas
Instagram: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu
Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan

