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I. Kezdődik az iskola 

 

 

 

 

 

A.  

 

 

B. 

Köszönés / Saludos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Szia! Gábor vagyok. És te ki vagy? 

 – Én Zsuzsa vagyok. 

 

 

 – Hogy hívnak? 

 – Tóth Zsuzsa vagyok. 

 – Mi van itt? 

 – Két táska és egy virág. 

„…Mindazt, mit még nem tudhattam, 

most majd tudhatom…“ 

                        Nagy Bandó András 

– Jó reggelt kívánok!   

– Jó napot kívánok!     

– Jó estét kívánok!    

– Viszontlátásra!  

– Szia! – Sziasztok! 

– Viszlát! – Csókolom! 

– Szervusz! 
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Nyelvtan / Grammar 

a a alm í író s só

á ágy j járda sz szamár

b b ba a k kép t tévé

c c ci a l ló ty tyúk

cs cs csa i ly lyuk u utca

d dob m m ma a ú út

dz e ődz n n né i ü üveg

dzs dzsúsz ny nyár ű űr

e e ep r o olló v váza

é élet ó óra w

f fa ö öv x

g gitár ő ősz y

gy gyík p pók z zebra

h ház q zs zsiráf

i iskola r rádió

1. A magyar ábécé
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2. Magánhangzók /  Vocales / ver anexo – página 145 

 

3. Hangsúly / Pronunciación  

 

 

 

▼     ▼         ▼  ▼        ▼       ▼  ▼ 

Egy narancs és három banán van itt. 

 

4. Ki? Mi? / ¿Quién? ¿Qué?  

… vagyok, vagy / soy, eres 

 

 – Ki vagy? – Peti vagyok.  

 – Mi vagy? – Tanuló vagyok. 

 

 – Ki vagy? – Zsuzsa vagyok. 

 – Mi vagy? – Én is tanuló vagyok. 

 

5. Számok 1-től 10-ig / Números del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatok / Ejercicios  

 

1. Ezt már mind tudod magyarul! / Todas estas palabras ya las sabes en 

español. 

 

Húzd alá az állatneveket! / Subrayar los nombres de los animales. 

 

autó, rádió, motor, lámpa, banán, mandarin, kivi, citrom, kávé, tea, paprika, 

ananász, mangó, kóla, kolbász, virsli, szódavíz, busz, dzsúsz, zebra, 

zsiráf, tigris, dzseki, traktor, számítógép, metró, CD, fólia, elefánt, televízió, 

videó, kazetta, antenna, gitár, garázs 

1 egy      2  kettő     3   három     4   négy      5   öt    

6    hat      7  hét        8 nyolc         9  kilenc   10   tíz

En húngaro la sílaba tónica es  
siempre la primera sílaba de la 
palabra.  No existen palabras 
agudas, graves y esdrújulas. 
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2. Írd be a többi hónap nevét! / Completar con los nombres de los meses 

que faltan. 

 

tavasz nyár ősz tél 

    

április július   

   február 

 

 

 

 

 

 

3. Húzd alá a hosszú magánhangzókat! / Subrayar las vocales largas.   

Nincs minden szóban hosszú magánhangzó! No todas las palabras tienen vocales 

largas!      

 

ház      hat      ajtó     énekelek       lányok       

fiúk      tűz       tó       áll      olló      tolltartó 

 

4. Húzd alá a hosszú mássalhangzókat! / Subrayar las consonantes 

dobles. 

Nincs minden szóban hosszú mássalhangzó! / No todas las palabras tienen 

consonantes dobles. 

     

hosszú     kék         olló       asszony     busz       busszal       

 

annyi        jobb        több      áll              megálló  

 

5. Húzd alá a hangsúlyos szótagot! / Subrayar la sílaba tónica. 

            

iskola         tolltartó       tanterem         gyermekek          

 

tanár          apa            vonalzó  

 

november    január    augusztus     február     

március     április     május     június     július 

szeptember     október      december 
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6. Egészítsd ki a szavakat! / Completar las palabras. 

Különböző betűk hiányoznak. Faltan diferentes letras. 

 

kolbász,       aut…,      rádi…,     moto…,       pap  r,       mand…rin,     

bu…,    ki … i,      ban…n,    …ukkini,       rad…r,       …eki,       dzsú…,    

tigri…,       t…lefon,     …iráf,      …ebra,       …itrom,       h…r…m 

 

7.� Olvasd fel a fenti szavakat, és jelezd tapssal a hangsúlyt! / Leer las 

palabras del ejercicios anterior en voz alta y aplaudir en la sílaba 

tónica. 

 

8. Olvass szájról! / Leer los labios del compañero. 

Formáld ajakmozgással a következő szavakat, és a többiek próbálják meg leolvasni a 

szádról a szót!  

 

 

 

 

 

 

9.� Hallgasd meg a verset, és egészítsd ki a szavakat! / Escuchar la 

poesía y completar. 

 

Gryllus Vilmos: Csigabiga 

a, á, o, ó? 

 

L…ss…n  j…r  a  csig…-big…,  t…sk…j…b…n  eleség. 

V…rj…  … tth…n  l…ny…,  fi…,  csig…-big…-feleség. 

 

10.�  Kérdezzétek egymást a minta szerint! / En parejas practicar el 

diálogo según el modelo.  

 

 

 

 

 – Ki vagy? 

 – Kati vagyok. És te? 

 – Peti vagyok. 

 – Hogy hívnak? 

 – Zoli vagyok. / Zolinak 

hívnak.

rádió  mandarin     banán     január    iskola    három    

kilenc    tigris    elefánt     zsiráf     november    október   

március     
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11.  Írd a számokat növekvő sorrendben! / Escribir los números en orden 

creciente. 

egy  három   hat   hét   kettő kilenc   négy   nyolc   öt   tíz   nulla 

1 ____egy______________________ 6 ___________________________ 

2 _____________________________ 7 ___________________________ 

3 _____________________________ 8 ___________________________ 

4 _____________________________ 9 ___________________________ 

5 _____________________________ 10 __________________________ 

 

12. Ismeritek ezt a dalt? / ¿Conocen esta canción? 
 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap,  

jókedvünk van, mint erdőn a madárnak. 

 

13. �Kérdezzétek egymást a minta 

szerint! / Hacer preguntas según el 

modelo. 

   – Milyen nap van ma? 

 – Hétfő. 
 

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,  

péntek, szombat, vasárnap 

 

14. Találd ki a szót! / Adivinar la palabra. 
 

akorrtt okálbsz aaánnsz aóut 

traktor    

akló áeeflnt áigrt iilrsv 

 

 
   

áfirzs eoóbkrt aaikppr adósz 
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15.  Keresd meg a spanyol megfelelőjét! / Buscar la palabra 

correspondiente en español. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyár ~ verano _____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Szavak / Palabras 

a / az  el, la, los las 

egy un, una 

én yo 

és y 

iskola la escuela 

itt acá, aquí 

Kezdődik az iskola. Empieza la escuela. 

ki? ¿quién? 

botella 

zsiráf 

jirafa 

tea

guitarra 
gitár 

tavasz 

muñeca 

verano 

primavera 

nyár 

üveg 
baba 

té
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mi? ¿qué? 

nyár el verano 

ő él, ella 

ősz el otoño 

ott allá, allí 

szám / számok el número / los números 

tavasz la primavera 

te tú / vos 

tél el invierno 

vagy tú eres, vos sos  

vagyok yo soy 

van está 

 




