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Függelék / Anexo  

 

szeptember 23. A csillagászati ősz kezdete, 
az őszi napéjegyenlőség napja; 
29. Szent Mihály napja 

 

október 6. Az aradi vértanúkra 
emlékezünk, nemzeti gyásznap; 
23. Magyarország nemzeti 
ünnepe – az 1956-os 
forradalom emlékére 

nemzeti ünnep: el feriado 
nacional;  
forradalom: la revolución; 
emlékére: en memoria de la 
revolución; 

november 1.mindenszentek napja   
2. halottak napja – virágot és 
gyertyát viszünk a temetőbe 
11. Szent Márton ünnepe  

mindenszentek – todos los 
santos 
halottak napja – el día de los 
muertos 
gyertya – la vela 
püspök – el obispo    
liba – el ganso 

december 6. Szent Miklós –  Mikulás-nap; 
21. A csillagászati tél kezdete, 
téli napforduló; 
24. szenteste 
25. karácsony napja 
31. Szent Szilveszter napja, az 
év utolsó napja  

Mikulás – Papá Noel 
ajándék – el regalo 
virgács – la vara 
szeret – quiere (querer) 
karácsonyfa – el árbol de 
Navidad 
ünnep – la fiesta 

január 1. újév napja – 
kiskarácsony 

6.   vízkereszt 

újév napja – el Año Nuevo 
vízkereszt – la epifanía 
háromkirályok – los Reyes 
Magos 

február farsang (vízkereszttől 
hamvazószerdáig) 
 

farsang – el carnaval 
jelmez – el disfraz 
álarc – la máscara 
bál – el baile 
fánk– el buñuelo  

március 15. Magyarország nemzeti 
ünnepe – az 1848-as 
forradalom emlékére 
21. tavaszi napéjegyenlőség, a 
csillagászati tavasz kezdete 

 

április húsvét (virágvasárnap, nagyhét, 
húsvét) 

böjt – el ayuno 
nagyhét – semana santa 
húsvét – la Pascua  
feltámadás – la resurrección 
barka – la espiga de flores 
hímes tojás – el huevo pintado 
bárány – la oveja 
locsolás – el riego (costumbre 
húngara) 
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május első vasárnapon: anyák napja  anyák napja – día de la madre 
június pünkösd (húsvét utáni 50. 

napon) 
21. a nyári napforduló, a 
csillagászati nyár kezdete 
23. Szent János – Szent Iván 
napja, Szent Iván-éj 

pünkösd – pentecostés 

július 22. a nándorfehérvári diadal 
(Hunyadi János 1456-ban, a 
törökök feletti győzelmének) 
emléknapja) 

 

augusztus 20. Szent István napja Szent István – San Esteban 

 

1. December 6-a /hatodika/ Szent Miklós – Mikulás napja 
 

December hatodikán jön a Mikulás. A gyermekek 

nagyon várják ezt a napot. December ötödikén 

kitisztítják és az ablakba teszik a csizmájukat, 

cipőjüket. A Mikulás nagy zsákjában vagy 

puttonyában sok-sok ajándékot hoz. Minden jó 

gyermek kap valamit: Zoli csokoládét, cukorkát, 

kisautót és diót kap. Kati babát, csokoládét, 

cukorkát és mandarint, Péternek egy könyvet, csokit, almát, narancsot és 

mogyorót hoz a Mikulás. A rossz gyermekek a krampusztól virgácsot kapnak. 

 
a) Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Contestar a las preguntas 

según el texto. 
 
Ki kap ajándékot? – ____________________________________________________ 

Ki kap csokoládét? – ___________________________________________________ 

Ki kap kisautót? – _____________________________________________________ 

Ki kap cukorkát? – _____________________________________________________ 

Ki kap mandarint? – ____________________________________________________ 
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b) Írd a csizmák alá a neveket a szöveg alapján! / Escribir debajo de 
las botas el nombre correspondiente según el texto. 

 

  
 

 

Kati     _______                 _________________                ___________________ 

 
c) Írd a csizmákba az ajándékok neveit! / Escribir en las botas el 

nombre de los regalos. 
 

d) Felelj a kérdésekre röviden! Contestar a las preguntas. 
 

Milyen ajándékokat kapsz te a Mikulástól? 

Csokoládét, ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Mit kap az édesanyád? ________________________________________________ 

Mit kap az édesapád? ________________________________________________ 

 

 

 

e) Dolgozzatok az interneten, és keressétek meg az alábbi kérdésekre 
a választ! Készítsetek egy plakátot! 

 
 
Mikulás napja 
 
Miért várják a gyermekek izgatottan a Mikulást? 
 
Hogyan készülnek a Mikulás érkezésére? 
 
Ki volt Szent Miklós? Mikor élt? 
 
Kiknek a pártfogója / védőszentje volt? 
 
Hogyan ajándékozta meg a püspök a gyerekeket? 
 
Hogyan él ma a mikulásozás szokása tovább? 
 
Nálatok mi a szokás Mikulás napján? 
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2. Karácsony 
 

dec. 24. dec. 25. dec. 26. 
szenteste nagykarácsony1 karácsony másnapja 
 

A karácsony családi ünnep. A házakban karácsonyfa áll, együtt van a 
család. A karácsonyfa alatt dobozok vannak. Minden csomagban ajándékok 
vannak: játék, kisautó, maci, plüsskutya vagy más plüssállat, könyvek, kazetták, 
gitár.   
 

a) Díszítsd fel a fát! / Adornar el árbol. Dibujar los objetos sobre el árbol. 
 

gyertya 

 

dísz 

 

csillag 

 

gömb 

 

szaloncukor 

 

 

 

b) Fesd ki a dobozokat az alábbi modatok szerint! / Pintar las cajas 
según las siguientes oraciones. 

  
• A mackó mellett bal oldalon van egy piros doboz. 
• A mackó előtt jobb oldalon van egy lila doboz. 
• A fa alatt van egy kerek doboz. Ez kék. 
• A fa alatt jobb oldalon van két kis doboz. Ezek a dobozok sárgák. 
• Jobb oldalon van egy nagy barna doboz. 
• A sárga dobozok és a lila doboz között van egy fehér doboz. 

                                                 
1 A magyar nyelvben nagykarácsony szóval december 25-ét jelölték, január 1-ét pedig kiskarácsonynak 

nevezték. A kettő közötti hét a csonkahét.  

ajándékok 
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c) Felelj a kérdésekre! / Contestar a las preguntas. 
 

Hány doboz van a fa alatt? ______________________________________________ 

Hol vannak az ajándékok? ______________________________________________ 

Hol van a mackó? ______________________________________________________ 
Hol van a kék doboz? ___________________________________________________ 
Milyenek a kis dobozok? ________________________________________________ 
Milyen a kerek doboz? __________________________________________________ 
 

d) Egészítsd ki a mondatokat! Completar las oraciones. 
 
A piros dobozban kisautó van.  

A lila ____________________ maci van. 

A fehér __________________ egy pulóver van. 

A sárga __________________ könyvek vannak. 

A barna  _________________ egy baba van. 

A kék ___________________ egy plüsskutya van. 

 

e) Fogalmazz meg további kérdéseket és válaszokat! / Escribir más 
preguntas y respuestas. 

 
Hol van a ....? 

 
o Hol van a kisautó?  

• A piros dobozban. 

o Hol van a ..... 

 

f) Karácsonyi üdvözlet / Saludos navideños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kellemes karácsonyi  

 

ünnepeket és boldog új évet 

 

kíván 

 a Molnár család 

 

Buenos Aires, 2013. dec. 17. 

Nagy Éva 

Szombathely 

Kossuth u. 34 

 H – 9700 

bélyeg
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g) Írj egy karácsonyi üdvözlőlapot a nagymamádnak! / Escribirle una 
postal navideña a tu abuela. 

 
h) Olvasd el a szöveget és hasonlítsd össze a rajzzal! / Leer el texto y 

compararlo con el dibujo. ¿Está todo bien? 
 
A fa alatt sok ajándék van. Az egyik 

dobozban egy játékautó van, mellette 

balra van egy doboz, amelyben egy 

plüssmaci ül. A maci előtt van egy 

doboz masnival. A maci fölött egy 

dobozban egy játékkutya van, a két 

doboz mögött egy gitár. A padlón hat 

könyv van, egy pedig egy kis dobozon 

a gitár mögött. A fa alatt középen is 

van egy csomag.  

 

Írd le a hibás mondatokat helyesen! 

/ Reescribir las oraciones que no son ciertas. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
i) Olvasd el a következő verset! / Leer la poesía. 
 

Gryllus Vilmos: Fehér karácsony 
 
Fehér karácsony, hóban mosdasz,  
Ünnepi tisztán nálunk alhatsz. 
Fekete karácsony, sáros a lábad,  
Nálunk mégis vetve az ágyad. 

 
j) Karácsony / Navidad 

 
A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz legközelebb.  
A keresztény vallások szerint ezen a napon született Jézus Krisztus, aki a 

szeretetet és a békét hirdette egész életében. Jézus születését felidéző népha-
gyomány a betlehemezés. A karácsony a békesség, a szeretet, az öröm és a 
család ünnepe. 

A karácsonyi ünnepet az előkészületi időszak, az advent előzi meg, a ké-
szülődés és várakozás feszültsége december 24-én este oldódik fel. Csengő-
szó jelzi az igazi ünneplés kezdetét. A karácsonyfa, a szikrázó csillagszóró, a 
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tündöklő gyertyafény elkápráztat bennünket. A közös éneklés, az ünnepi asztal, 
az ajándékozás, a gondtalan együttlét boldogságot varázsol körénk. Úgy gon-
doljuk, így volt mindig, pedig ez a régi ünnepi hagyomány az idők folyamán 
sokat változott. 

Magyarországon először az 1800-as évek második felében állítottak kará-
csonyfát a gazdagabb családoknál, általános szokássá csak közel száz év 
múlva vált. Régen a fát titokban vásárolták és díszítették föl. Ma sok helyen a 
gyermekekkel együtt választják és öltöztetik díszbe a fenyőt, és a gyermekek is 
adnak ajándékot. 

A karácsonyi szokások országonként változnak. Angliában például fenyőfa 
helyett fagyöngyből font koszorút függesztenek a mennyezetre. Itt a pulyka és a 
puding a leggyakoribb ünnepi étel. A meghitt családi ünnep 25-én délben 
folytatódik. Magyarországon szenteste napján egyes vidékeken hal, kalács és 
mákos, illetve diós tekercs (bejgli) kerül az asztalra, másutt mákos ételek, aszalt 
gyümölcsök, sajátos kalácsformák, bableves stb. A katolikus vidékeken néhol 
az ételekhez bőség- és egészségvarázsló hiedelmek és rítusok fűződnek. 25-
én délben is gazdag az ételkínálat, van ahol a pulyka- vagy a sertéssült az 
ebéd, másutt a töltött káposzta. 

Szép hagyományként él ma is a kántálás szokása az erdélyi (főként 
katolikus) falvakban. Karácsony estéjén lány-, legény- vagy gyermekcsapatok 
énekes köszönötőkkel járják a falut. A kántálókat a felköszöntöttek 
megajándékozzák almával, dióval, kaláccsal, van amikor pénzt is adnak a 
„pásztoroknak”. A karácsonyi vacsoránál egyes helyeken még megtaláljuk a 
karácsonyfa elődjét, az életfát (termőfát) is. Egyes helyeken feldíszített ággal 
elindulnak a családok, és megajándékozzák a szomszédságukban élő 
öregeket, akik nem tudják örömüket megosztani másokkal. 
  

k) Válaszolj a kérdésekre! / Contestar a las preguntas. 
 
Minek az ünnepe a karácsony? – ________________________________________ 

Mióta állítanak karácsonyfát? – _________________________________________ 

Mivel díszítik ma a karácsonyfát? – ______________________________________  

Milyen étkezési szokások vannak karácsonykor? – _________________________ 

 
l) Fejezd ki másképp! / Keresd meg a párját!  
 

 
Ezt az ünnepet nagyon szeretjük. Csengőszó jelzi az ünneplés kezdetét.
Az ünneplés kezdetén megszólal a kis 
harang. 

A házakban karácsonyfát állítottak. 

Módosabb családok már az 1800-as 
évek második felében állítottak 
karácsonyfát. 

Gyertyát, gömböket, lamettát és 
szaloncukrot akasztanak a fára. 

Szokássá vált a karácsonyfa-állítás. A családtagok ajándékot kapnak és 
adnak. 

Díszbe öltöztetik a fenyőt. A XIX. században kezdtek a 
gazdagok karácsonyfát állítani. 

Megajándékozzák a gyerekeket. Ez az ünnep áll a szívünkhöz a 
legközelebb. 
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m) Fejtsd meg a rejtvényt! / Completar el crucigrama. 
 

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11

12 13

14

 

 

 

Vízszintes  Függőleges 

1 misa de medianoche 2 el niñito Jesús 

6 masitas 3 la santa familia 

7 Nochebuena 4 el pino / el abeto 

8 el ángel 5 la campana 

12 la familia 9 el regalo 

13 el adorno 10 la galletita 

14 los Reyes Magos 11 la oración 

 

3. Újév 
 

Köszöntő 
 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben,  

Jobb időt, mint tavaly volt, ez új esztendőben. 

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,  

jó termést és jó vásárt ez új esztendőben! 

      (népköltés) 
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4. Farsang  

a) Gryllus Vilmos: Bál, bál, maszkabál 

 

Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Escuchar la poesía y 
completar con las letras que faltan.  

sz, s, ssz, z 
 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Minden jelme. .  ké. . .en áll, . . .ól a nóta, me. . .. . .e . . .áll, 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Tarka-barka  . . .apka, . . .ál. málna. . .örp  é. . .     ....alma. . .ál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Julcsi, Panka, Pi. . .ta, Pál karja lába táncra áll. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál  

Minden jelmez ké. . .en áll, . . .ól a nóta, me. . .. . .e . . .áll. 

Tarka-barka  . . .apka,. . .ál, málna. . .örp é. . . . . .alma. . .ál. 

Julcsi, Panka, Pi. . .ta, Pál karja lába táncra áll. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 
 
bál: el baile jelmezbál, maszkabál: el baile / fiesta de 

disfraces, mascarada 

áll a bál: es el baile nóta, dal, ének: canción 

maszk: la máscara málnaszörp: jarabe de frambuesa 

jelmez: la máscara szalmaszál: paja 

 tarka-barka: colorido 
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b) Gryllus Vilmos: Varázsló  

 

Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó szavakat! / Escuchar la poesía 
y completar. 
 

Köpenyem a _____________ égbolt,  

vállamon _____________ a félhold,  

csillan a fény, rajtam csillan a  _____________. 

Hétfő, _____________, szerda, _____________, péntek, 

_____________, vasárnap, kezdődhet a varázslat. 

Kincseket ér, titkom   __________________ ér. 

_____________ fordul a pálca,  

ámul mind, aki látja, 

mit tudok én, lám csak, mit  _____________ én. 

 

varázsló: mago csillan: brilla 

köpeny: capa, guardapolvo varázslat: magia 

égbolt: cielo kincs: tesoro 

váll: hombro titok: secreto 

félhold: luna nueva / creciente varázspálca: varita mágica 

 

c) Gryllus Vilmos: Tündér  

 
Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Escuchar la poesía y 
completar. 

a, á, o 
 

Lepkesz. . .rnyam tár. . .m, egy, kettő, h. . .rom. 

B. . .rki keres, ha el. . .lszik, rögtön megtal. . .lom.  

Csuk. . .tt szemmel l. . .tod, otth. . .nom  . . .z . . .lmod.  

  

Otth. . .nom az . . .lmod, tündefényem l. . .tod. 

. . .lmaidb. . .n teljesítem hár. . .m kív. . .nság. . .d  

  egy, kettő, h. . .rom, lepkesz. . .rny. . .m z. . .rom. 
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d) Gryllus Vilmos: Bohóc 

 

Botlok és csetlek: rajtam nevettek! 

Csetlek és botlok: engem sirattok! 

Piros orrom gombóc, a cipőm meg csónak. 

Vödörömben festék, mindjárt lelocsollak! 

 

Refr.:  

Kacagok és nevetek, minden embert szeretek! 

Ej-haj, gyerekek, jól kitoltam veletek! 

 

Forgok és sürgök: fellelkesültök! 

Sürgök és forgok: elszomorodtok! 

Fejemen a sapkám, a hegyén egy pompon. 

Pepita a nadrág, a zsebében bonbon! 

 

Refr.: 

Kacagok és nevetek, minden embert szeretek! 

Ej-haj, gyerekek, jól kitoltam veletek! 

 

 

csetlik-botlik: anda a tropezones 

(andar)  

sirat valakit: llora a alguien (llorar) 

engem: a mí vödör /vödrök, vödröt, vödröm/: el balde 

festék: la pintura lelocsol valakit: riega a alguien (regar) / 

es una costumbre húngara 

sürög-forog: está siempre ocupado fellelkesül: se entusiasma 

(entusiasmarse) 

elszomorodik: se entristece 

(entristecerse) 

zseb: el bolsillo 

kacag, nevet: se ríe (reírse)  kitol valakivel: le juega una mala pasada 

a alguien (jugarle) 
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e) Gryllus Vilmos: Véget ér a maszkabál  

 

Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Escuchar la poesía y 
completar. 
 

¿l, ll ? 
 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Ju.....csi, Panka, Pista, Pá...... karja .......ába táncra á. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . . a fényes maszkabá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . .  a fényes maszkabá. . .. 

 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Tarka-barka  sapka, sá. . ., má. . .naszörp és sza. . .maszá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . . a fényes maszkabá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . .  a fényes maszkabá.... 

 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Minden je…….mez sorban á. . ., de e……fogyott a nóta már,  

hát véget ért, jaj, de kár, véget ért a maszkabá. . .. 

 

véget ér: se termina (terminarse)  elfogyott: no hay más / se acabó 

sorban áll: está parado en fila (estar) Jaj, de kár!: ¡Qué lástima! 

 

f) Kérdezzétek egymást! / Preguntarse unos a otros. 
 
Minek öltözöl farsangkor? 

Bohócnak öltözöm. 

Napocskának ____________________________. 

Kalóz……….. ____________________________. 

Medve……… ____________________________. 

Elefánt…….. ____________________________. 
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g) Kérdezzétek egymást! / Preguntarse unos a otros. 

 – Szereted a fánkot?  

 

 

 – Igen, nagyon szeretem. / Nem szeretem. 

h) Olvasd el a következő szöveget és felelj a kérdésekre! / Leer el texto 
y contestar a las preguntas. 

 

A farsang vízkereszttől (január hatodikától) hamvazószerdáig tart. Ilyenkor 
sok bál és vidám rendezvény van. A hamvazószerda a böjt kezdete. A böjt 40 
napig tart. Ezután következik a húsvét.  

A farsang idején különösen az utolsó néhány napon van sok rendezvény. A 
gyermekek és felnőttek jelmezbálban mulatnak. A gyerekek általában vala-
milyen állatnak vagy mesefigurának öltöznek.  

A fánk egy jellegzetes farsangi étel. 
Híres szokás Magyarországon a mohácsi busójárás. A Duna partján, 

Mohács városában fából készítenek álarcokat a farsangi jelmezes felvonulásra, 
amely minden évben farsangvasárnap van. 

 

Mikor kezdődik a farsang? 

___________________________________________________ 

Milyen rendezvények vannak a farsang végén? 

___________________________________________________ 

Minek öltöznek a gyerekek? 

__________________________________________________ 

Mi egy tipikus farsangi étel? 

__________________________________________________ 

Melyik városban van Magyarországon a busójárás? 

__________________________________________________ 

Hol van ez a város? 

__________________________________________________ 

Mikor van a busójárás? 

__________________________________________________ 

Melyik nap a böjt kezdete? 

___________________________________________________ 

Hány napig tart a böjt? 

______________________________________________________ 

málnaszörp    csokoládé     almalé      szendvics   kakaó    

hal   tea    sült krumpli    hasábburgonya   sajt 
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5. Húsvét 
 

 

 

 

 

 

 
hamvazó-
szerda, 

böjt, 
böjtöl 

 

 
hímes tojás, 
asztali dísz, 

tojásfa 
 
 

nagyhét, 
zöldcsütörtök,
nagypéntek,

nagyszombat,
húsvétvasár-

nap, 
húsvéthétfő

nyuszi, 
ajándékot 

hoz, 
ajándékot 

kap, 
tojást fest 

 

piros tojás, 
sonka, 
torma, 

csokitojás, 
csokinyuszi, 

bárány 

egyházi 
ünnep, 
Krisztus 

feltámadása,
templom, 

barka, 
körmenet 

 

 

húsvét 
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Szavak / Palabras 

 

ajándékot hoz trae regalo (traer) 

ajándékot kap recibe regalo (recibir) 

asztali dísz el centro de mesa 

bárány  la oveja 

barka la espiga de flores 

böjt el ayuno 

böjtöl ayuna (ayunar) 

csokoládényuszi (csokinyuszi) el conejo de chocolate 

csokoládétojás (csokitojás) el huevo de chocolate 

egyházi ünnep el feriado religioso 

feltámadás la resurrección 

festett tojás el huevo pintado 

hamvazószerda  miércoles de ceniza 

hímes tojás el huevo decorado 

húsvét la Pascua 

húsvéthétfő lunes de Pascua 

húsvétvasárnap domingo de Pascua 

körmenet  la procesión 

Krisztus feltámadása la resurrección de Cristo 

locsolás  el riego (costumbre húngara) 

nagyhét la Semana Santa 

nagypéntek viernes santo 

nagyszombat sábado santo 

nyuszi el conejo 

piros tojás el huevo rojo 

sonka el jamón 

templom la iglesia 

tojásfa el árbol de Pascua 

tojást fest pinta huevos (pintar) 

torma el rábano picante 

zöldcsütörtök jueves santo 
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a) Olvasd el a következő húsvéti üdvözletet, és írj egyet a 

nagymamádnak! / Leer la tarjeta postal de pascua y luego escribirle 

una a tu abuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Olvasd el a szöveget és felelj ennek alapján a kérdésekre! / Leer el 

texto y contestar a las preguntas en base a lo leído. 

 

Kedves Kisunokám! 

Örülök, hogy együtt ünnepeljük a húsvétot, Krisztus feltámadásának ünnepét. 

Persze tudom, hogy te főleg annak örülsz, hogy az egész nagyhéten szünet 

van az iskolában. Biztosan készülődtök már édesanyáddal. Festetek sok tojást?   

Nagyapa és én vasárnap reggel várunk, és akkor hozza a nyuszi az 

ajándékokat. Remélem, találsz sok csokitojást és csokinyuszit a fészkekben a 

kertben. Húsvéthétfőn pedig mindig locsolás van nálunk. A fiúk meglocsolják a 

lányokat kölnivízzel vagy parfümmel, de néha szódavízzel is. 

Az egész családot szeretettel várja  

    Nagymama  

 

Mit ünnepelnek húsvétkor a keresztények? 

_____________________________________________________________ 

Mit csinálnak az emberek a nagyhéten? 

_____________________________________________________________ 

 
Kellemes húsvéti ünnepeket 
 kíván  
szeretettel,            Kiss Anna 
           a Nagy család        Sopron  

           Petőfi Sándor út.3. 
     
               H-9400 

  

Buenos Aires, 2013. ………..   
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Ki hozza húsvétkor az ajándékot? 

_____________________________________________________________ 

Mit hoz? 

_____________________________________________________________ 

Hol vannak az ajándékok? 

_____________________________________________________________ 

Milyen szokás van Magyarországon húsvéthétfőn? 

_____________________________________________________________ 

Mit csinálnak ilyenkor? 

_____________________________________________________________ 

 

c) Olvasd el a locsolóverset! Leer la poesía de Pascua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajtó mellett állok, 

Piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával, 

Elszökök a lányával! 
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6. Anyák napja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Bandó András 

 Az én anyukám  

Szeretem, amikor felkelek, 
jó lesz a kedvem, ha felnevet. 

Szeretem, amikor enni ad, 
azt is, ha álmából felriad. 

Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb, 
és persze kicsinykét kócosabb.  

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb, 
ilyenkor talán még édesebb. 

Szeretem, amikor jót mesél, 
azt is, ha énvelem mendegél. 

Szeretem, amikor ad puszit, 
s húsvétkor hozza a kisnyuszit. 

Szeretem, amikor megdicsér, 
és ha a suliig elkísér. 

Szeretem, amikor rám hajol, 
homlokon csókol és átkarol. 

Szeretem, amikor dolga van,  
meglátom rajta, ha gondja van. 

Szeretem, amikor ölbe vesz, 
azt is, ha esténként kádba tesz. 

Szeretem, amikor kérdezem, 
jó-e ha öleli két kezem? 

Szeretem nagyon, ez nem vitás, 
annyira és úgy, mint senki más! 

Szavak / Palabras 

 

jó a kedvem: tengo buen humor (tener) 

lesz: será (ser) 

felnevet: empieza a reírse  (empezar) 

álom, (álmok, álmot, álmom): el sueño 

felriad: se sobresalta (sobresaltarse) 

van úgy: a veces pasa que… 

kicsinykét / egy kicsit: un poco 

kócos: despeinado/a 

nem bánom: por mí 

mendegél / lassan megy / sétál: pasea (pasear) 

megdicsér: elogia (elogiar) 

elkísér: acompaña (acompañar) 

hajol valakire: se inclina sobre alguien (inclinarse) 

rám: sobre mí, encima mío 

homlok: la frente 

átkarol: abraza (abrazar) 

gond: la preocupación 

ölbe vesz: alza a alguien (alzar) 

ölel: abraza (abrazar) 

ez nem vitás: sin lugar a dudas 

annyira: tanto 

úgy: así 

mint: como 

senki más: nadie más 

 
Aki értünk annyit,  
s oly szívesen fárad,  
dallal és virággal 
köszöntjük anyánkat. 

 

(népköltés) 


