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Kedves Gyerekek!

Örülünk, hogy a kezetekbe vettétek a tankönyvünket, és sze-
retnétek megtanulni magyarul. Mi most ebben segítünk nek-
tek. Könyvünk segítségével megismerhetitek a magyar be-
tűket, és ezáltal szép magyar szavakat írhattok, olvashattok. 
Bemutatjuk nektek a két főhősünket, Sanyit és Misit, akik jó 
barátok, s levélben mindig beszámolnak egymásnak az érde-
kes dolgokról.

Reméljük, hogy a tanév végén ti is írhattok a barátaitoknak 
magyar nyelven levelet. Azt szeretnénk, hogy a segítségünkkel 
egy olyan világ táruljon ki előttetek, ahol nem lesznek nyelvi 
akadályok az ukrán és a magyar anyanyelvű gyerekek között.
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Tisztelt Kollégák!

Tankönyvünket olyan 10–11 éves gyerekeknek ajánljuk, akik 
még csak most kezdik tanulni a magyar nyelvet heti két órá-
ban. A könyv 7 fejezetből áll, minden fejezetben 10–10 óra 
található a tantervnek megfelelő témakörökben. Olyan tan-
anyagot igyekeztünk összeállítani, amely megfelel a gyerekek 
életkorának. A célunk a nyelvtudás fejlesztése, ugyanakkor 
komoly hangsúlyt fektetünk a tanulók beszéd-, olvasás- és 
íráskészségének a fejlesztésére. Minden feladatot két nyelven 
közlünk, csakúgy, mint a legfontosabb nyelvtani részeket. Az 
utóbbiak kiemelten szerepelnek a könyvben. A témakörök 
begyakorlására összefoglaló órákat ajánlunk. Ezek iránymu-
tatóak. Bízva a kreativitásukban meggyőződésünk, hogy ha-
sonlóan érdekes feladatokat találnak majd ki a tananyag mi-
nél hatékonyabb begyakorlására.

A könyv zárófejezete szótár. A szótár a szavakat témakö-
rönként tartalmazza.

A gyerekeknek jó tanulást kívánunk, a tanároknak pedig 
sok sikert a könyv használatához.
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A a
alma

Á á
ásó

B b
béka

C c
cica

Cs cs
csiga

D d
dinnye

Dz dz
edző

Dzs dzs
dzsip

E e
egér

É é
ég

F f
fa

G g
gomba

Gy gy
gyémánt

H h
hal

I i
ibolya

Í í
ír

J j
jég

K k
kacsa

L l
ló

Ly ly
lyuk (kulcs-)

M m
medve

N n
narancs

Ny ny
nyúl

O o
olló

Ó ó
óra

Ö ö
öv

Ő ő
őz

P p
pék

Q q
quad

R r
retek

S s
sátor

Sz sz
szivárvány

T t
tábla

Ty ty
tyúk

U u
uborka

Ú ú
út

Ü ü
üveg

Ű ű
űrhajó

V v
váza

W w
weboldal

X x
taxi

Y y

Z z
zebra

Zs zs
zsiráf

A magyar ábécé

7
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I. fejezet 
Köszönési formák. Ismerkedés 

Форми привітання. Знайомство

1. óra
Szia! Jó napot kívánok! – Привіт! Добрий день!

Jó reggelt, 
János!

Jó napot, 
gyerekek!Szia, anya!

Jó napot kívánunk!

1. Ismételd meg a köszönési formákat! – Повтори привітання!

 Reggel van.
 Jó reggelt kívánok!

 Nappal van.
 Jó napot kívánok! 

 Este van. Jó estét kívánok!
 Éjjel van. Elbúcsúzunk. Jó éjszakát kívánok!

Hasonlítsd össze! – Порівняй!
Англійська: Hello!
Угорська: Szia!
Українська: Привіт!
Німецька: Hallo!
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2. Alkoss párbeszédet! – Побудуй діалог!
а) Olvasd el a párbeszédet! – Прочитай діалог!

Szia!  
Sándor vagyok.  

És te?
Szia! Zsófi vagyok.

Nagyon örülök az 
ismeretségnek!

Én is.

b) Mutatkozz be hasonlóan! – Побудуй подібний діалог!

4. Ismételd meg a köszönési formákat! – Повтори привітання! 

– Szia, János! Hogy vagy?
– Szia, Sándor! Köszönöm, jól!

– Viszontlátásra, Kati néni!
– Viszontlátásra, Jancsi bácsi!

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Kíván Бажає
Kívánok (én) Бажаю – більш ввічливий варіант привітання
Szervusz! Привіт – при зверненні на «ти»

Szervusztok! Те саме, тільки використовується при зверненні 
до групи людей

Szia! Модне привітання при зверненні на «ти»

Sziasztok! Вітання при зустрічі з групою людей, до яких 
звертаєшся на «ти»

Viszontlátásra! До побачення
Csókolom! Цілую 
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2. óra
Ki vagy? – Хто ти?

Aa Áá Ee  Éé
 Ii ĺí

1. Olvasd el a szavakat! – Прочитай слова!
Aa – ma, fa, alma, mama, papa, hat, Anna, barna
Áá – ház, vár, sál, váza, sárga, Klára, Tamás, András
Ee – ember, emelet, eper, elem, este, ered, meder
Éé – én, hét, kép, étel, élet, Éva, éber, gép, ég
Ii – ki? mi? ti, diák, állni, lakni, Ilona, Imre, kicsi, kifli
Íí – ír, tíz, víz, híd, hír, íj, íz

2. Ki ő? Olvasd el! – Хто вона? Прочитай! 

Anna Ági Ilona Ibolya

3. Hogyan ismerkedünk? – Як знайомимося?
a) – Szia, mi a neved? – Szia, Anna vagy? 

– Szia! Anna vagyok. – Szia, igen, Anna vagyok.
b) – Szia, mi a neved? – Ági vagy? 

– Szia, Ági vagyok. – Igen, Ági vagyok.
c) – Szia, mi a neved? – Ilona vagy? 

– Szia, Ilona vagyok. – Igen, Ilona vagyok.
d) – Szia,mi a neved? – Ibolya vagy? 

– Szia, Ibolya vagyok. – Igen, Ibolya vagyok.
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4. Igen – nem! – Так – ні! 
a) Szia! András vagy? 

– Szia, igen, András vagyok.
b) Szia, Anna vagy? 

– Szia, nem, nem Anna vagyok. Ilona vagyok.

5. Mi ez? Mondd ki helyesen! – Що це? Вимовляй правильно!

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

В угорській мові голосні можуть бути довгими й короткими.
Короткі голосні: a, e, i, o, ö, u, ü.
Довгі голосні: á, é, í, ó, ő, ú, ű.
Довгі голосні вимовляємо у два рази довше, ніж короткі. 
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3. óra
Ki ő? – Хто це?

1. Olvasd el a betűket és a szavakat! – Прочитай букви та слова!
Bb – baba    Nn – nap
Cc – cica     Pp – papa
Dd – diák    Rr – rák
Ff – fa    Ss – sál
Gg – gomba   Tt – tanár
Kk – kacsa   Vv – vár
Ll – láb   Zz – zene
Mm – mama  

2. Olvasd el és írd le a szavakat a füzetedbe! – Прочитай і напиши 
слова в зошит! 
baba, kocka, Dani, fal, Gábor, ma, nadrág, piros, retek, sas, tíz, virág. 

3. Ismételd! – Повторюй! 

                       

Ki ő? Ő Anna.
Mi ő? Ő diák.

  Ki ő? Ő Marika néni.
Mi ő? Ő tanár.
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4. Ki ő? Mi ő? – Хто (він, вона)?

Feri
Ki ő? 
Ő Feri.
Mi ő? 
Ő diák.

Olga
Ki ő? 
Ő Olga.
Mi ő? 
Ő orvos.

Tamás
Ki ő? 
Ő Tamás.
Mi ő? 
Ő ..........

Zoltán
Ki ő? 
Ő Zoltán.
Mi ő? 
Ő ..........

5. Hogy hívják a magyar gyerekeket? – Як звуть угорських дітей?
Anna, Árpád, Béla, Dénes, Éva, Ferenc, Gábor, István, Katalin, 
Mária, Olga, Pál, Sándor, János, Tamás, Vera, Zoltán
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4. óra
Mi ez? Mi az? – Що це? Що то?

Сs cs – kacsa 
Sz sz – szám 
Zs zs – zsák 

1. Olvasd el a szavakat! – Прочитай слова!
szilva, Laci, csillag, Csilla, Zsuzsa, zsiráf, zokni, ceruza, sajt

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

В угорській мові немає родів.

2. Mi ez? Mi az? – Що це? Що то? 
a) Mi ez? 

Mi ez? Ez……

Mi ez? Ez……

Mi ez? Ez……
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3. Nézz körbe! Mi van hozzád közel és mi van tőled távol? – Подивись 
навколо! Що знаходиться біля тебе, а що на відстані?

 Pl.     Mi ez? Ez egy pad.
       Mi az? Az egy szék.
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5. óra
Tamás vagyok. És te? – Я Томаш. А ти? 

„y” – виступає у ролі м’якого знака
Gy gy – gyár, magyar, nagy, nagymama, ágy
Ny ny – nyár, nyak, nyílik, lány, anya 
Ty ty – tyúk, bástya, ketyeg, ponty

Személyes névmások
Особові займенники

én - я
te - ти
ő - він, вона, воно

Відмінювання lenni «бути»
     (én) vagyok 
     (te) vagy 
     (ő) – 

(én) tanuló vagyok ukrán vagyok nem vagyok tanuló
(te) tanuló vagy ukrán vagy nem vagy tanuló
(ő) tanuló ukrán nem tanuló

– Tanuló vagy?  – Tanár vagy?
– Igen, tanuló vagyok.  – Nem, nem vagyok tanár.

– Ukrán vagy?  – Francia vagy?
– Igen. Ukrán vagyok.  – Nem, nem vagyok francia.
– Ő tanár?  – Ő német? 
– Igen, ő tanár.  – Nem, ő nem német. Ő ukrán.

1. Pótold a szavakat! – Доповни слова! 
(Én) magyar _____. Te is magyar _____? Igen, én is magyar _____. 
Nem, én nem magyar _____, én ukrán _____. Tamás _____?  
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2. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповідь на запитання!
1 – Ki vagy? (tanuló)
2 – Мagyar vagy?
3 – Ukrán vagy? 
4 – Éva francia?
5 – Katalin vagy? 

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

A tanár: „Mindenki jelen van?” – «Всі присутні?»
A tanuló: „Igen, ma mindenki jelen van!” – «Так, сьогодні всі 
присутні!»

„Nem, ma nincs mindenki jelen.” – «Ні, сьогодні не всі  
присутні.»
„Két tanuló hiányzik.” – «Двоє учнів відсутні.»
„Kovács Mária nincs jelen.” – «Відсутня Ковач Марія.»
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6. óra
Hány éves vagy? – Cкільки тобі років?

O o Ó ó
sok, okos, orvos, három, orr, Olga, óra, róka, mókus, hó, ló

U u Ú ú
udvar, tanul, Jutka, új, út, újság, nyúl, június, Júlia 

Mi? Ki?
óra tanuló
róka orvos
mókus Júlia 
ló mama
út  Olga

1. Hány? – Скільки? 
1 – egy 7 – hét
2 – kettő  8 – nyolc
3 – három 9 – kilenc
4 – négy  10 – tíz
5 – öt  11 – tizenegy 
6 – hat 12 – tizenkettő 

2. Számolj 1-től 12-ig! Számolj 12-től 1-ig! Mutasd és mondd a 
számokat! Írd le betűvel is! – Порахуй від 1-го до 12-ти і навпаки 
– від 12-ти до 1-го! Показуй і називай цифри! Напиши їх 
словами!

2 6 10 8
5 12 1 4
9 3 7 11
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3. Alkoss párbeszédet! – Побудуй діалог!

Hány éves vagy?

10 éves vagy?
Igen, 10 éves vagyok.

Nem, 10 éves vagyok.

9 éves vagy?

10 éves vagyok.

4. Beszélj a képekről! –Розкажи про малюнки! 

Anna (10)
Ő Anna.
10 éves.
Anna 10 éves.

Péter (9)
Ő Péter.
9 éves.
Péter 9 éves.

Klára (11)
Ő Klára.
11 éves.
Klára ...

Zoli (8)
Ő Zoli.
8 éves.
Zoli ...
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5. Alkoss párbeszédet! – Побудуй діалог!

Ez a 937687?

Nem, ez 937781

45 23 68 – 46 27 69
12 67 93 – 13 67 93
47 64 29 – 48 64 29
83 57 49 – 84 57 49

6. Mondd meg magyarul a telefonszámodat! – Скажи по-угорськи 
свій номер телефону! 

7. Számold meg! Hány tanuló van itt? – Порахуй скільки тут учнів! 
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7. óra
Milyen az asztal? – Який стіл? 

Milyen a szék? – Який стілець?
„A”, „az” névelő – Артиклі «a», «az»

J j
jó, tej, vaj, sajt, ajtó, jég, János

Ly ly – «ль», у словах читається і вимовляється як Jj «й»

hely, helyes, milyen? olyan, ibolya

1. Folytasd! – Запиши відповідне! 
a labda, az alma, _ Péter, _ kacsa, _ János, _ ajtó 

В угорській мові є артиклі. Артиклі стоять перед іменниками
Означені артиклі: a, az.
„A” – Означений артикль, який ставиться перед іменниками, 
які починаються з приголосної літери. Наприклад: a fa, a 
labda, a kacsa, a zsák.
„Az” – означений артикль, який ставиться перед іменниками, 
які починаються з голосної літери. Наприклад: az alma, az 
ablak, az asztal.
Перед власними назвами артикль нe ставиться! Наприклад: 
Anna, János, Budapest. 

2. Milyen? – Який? Яка? Яке?
kicsi – nagy

új – régi
olcsó – drága
fekete – fehér

tiszta – piszkos
Milyen a szék? A szék kicsi.
Milyen az asztal? Az asztal új. 
Milyen a telefon? A telefon drága. 
Milyen az ajtó? _______________
Milyen a ceruza? ______________
Milyen az ablak? ______________
Milyen a terem? _______________
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3. Gyakorold a párbeszédet! – Читай правильно діалог!
– Szia, János! Hogy vagy? 
– Szia, András. Köszönöm, jól vagyok. 
– És te hogy vagy? 
– Én is jól vagyok. /Köszönöm szépen, jól vagyok. 

– Szia, Anna! Hogy vagy?
– Szia, Kati! Köszi, jól vagyok.

4. Találd ki, melyik képhez tartoznak a párbeszédek! – Визнач, до 
якого малюнку належать діалоги!

1  2 3

a) – Jó napot kívánok, Kati néni! 
– Szia, Péter. Hogy vagy?
– Köszönöm szépen, jól. És Kati néni? 
– Köszönöm, én is jól vagyok.

b) – Szia! Ki vagy? 
– Anna vagyok. És te? 
– Zoli vagyok.

c) – Szia, Gábor!
– Szia, Feri! Hogy vagy? 
– Köszi, nagyon jól! És te?
– Köszönöm, jól.
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5. Kérdezd meg az osztálytársadtól, hogy van! – Запитай в 
однокласника, як у нього справи! 

Jegyezd meg! – Запам’ятайте!

Tessék... – Прошу, будь ласка...  
З інфінітивом означає ввічливе прохання.

Tessék várni! – Почекайте, будь ласка!
Tessék írni! – Пишіть, будь ласка!

Tessék mondani! – Кажіть, будь ласка! 
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8. óra
Hol van? – Де знаходиться?

Ö ö Ő ő
öt, könyv, föld, zöld, öröm, köszönöm, Ödön
őz, ősz, erdő, mező, idő, Ernő, Dezső

1. Ejtsd helyesen a szavakat! Figyeld meg, hogyan változik a 
jelentésük! – Вимовляй правильно слова! Зверни увагу, як 
змінюється їх значення!

öt – őt föld – főz  öröm – őrök 
köt –kő ó – jön  török – tőrök 
sör – bőr bor – bőr zöld – őz
hold – hód

2. Hol van? – Де знаходиться? 
A könyv a táskában van.
        -ban.
            házban
          autóban
A papírlap a füzetben van.
        -ben          ●           szekrényben
          szendvicsben
           kempingben

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Якщо у словах є літери a, á, o, ó, або u, ú, тоді слово закінчується 
на -ban, а якщо немає жодної – то -ben.

3. Írj a fent említett szavakkal mondatokat! – Побудуй речення з 
вище поданих слів!

Pl.: 
a) Hol van a sajt? 

A sajt a szendvicsben van.
b) Hol van a szemüveg? 

A szemüveg ………
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c) Hol van a táska? 
d) Hol van az ing? 
e) Hol van a szendvics? 
f) Hol van a turista? 
g) Hol van a szekrény?

4. Hány tanár van itt? – Скільки тут учителів? 
– Hány tanár van itt?  Egy tanár.
– Hány tanuló van itt? Három tanuló.
– Hány lány van itt?   
– Hány fiú van itt?   
– Hány asztal van itt?   
– Hány táska van itt?   
– Hány cipő van itt?   

Цифра + слово без змін
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9. óra
Mit csinálsz? Hol élsz? – Що робиш? Де живеш?

Ü ü  Űű
ül, üveg, sün, fül, szemüveg, tükör, ül, örül
űrhajó, tű, fésű, fűrész, tűz, fű, keserű, könyv

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! Tegyél megfelelő névelőt a 
szavak elé! – Вимовляй правильно слова! Постав відповідні 
артиклі!

___ üveg ___ űrhajó
___ sün ___ tű
___ fül ___ fésű
___ szemüveg ___ tűz
___ tükör ___ fű 

2. Olvasd el és gyakorold a párbeszédeket! – Прочитай та вивчи 
діaлоги!

Szia! Én Ukrajnában élek. 
És te? Szia! Én Londonban élek, 

Angliában.

Párizsban, Velencében, Debrecenben
Angliában, Ukrajnában, de Magyarországon. 
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3. Figyelj a szavak végén lévő betűk váltakozására! – Зверни увагу 
на зміну літер у кінці слів! 

a) beszélek (én), tanulok (én), írok(én), ülök(én)
b) – És te? 

 – Te is tanulsz? 
 – Te is beszélsz?
 – Te is ülsz? 

c) Péter tanul_.
 Kati beszél_.
 Zsuzsi ül_.

(én) beszélek tanulok ülök
(te) beszélsz tanulsz ülsz
(ő) beszél tanul ül

4. Fejezd be helyesen a szavakat! – Допиши правильно!
Tanul… (te), beszél….(én), tanul…..(ő), ül…(te), beszél…(ő), 
táncol….(én), ül…(én), él…(te), ír…(te), kér….(én)

5. Válaszolj a kérdésekre! – Дай правильні відповіді! 
– Szia! Hol élsz?
– ………, …….
– Hány éves vagy?
– ………………
– Most hol tanulsz?
– ………….
– Mi a telefonszámod?
– ………….
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10. óra
Megtanultuk az ábécét. – Ми вивчили весь алфавіт.

Dz dz – madzag 
Dzs dzs – dzsem, dzsungеl
Ww – whisky, watt
Xx – maximum
Qq – aquapark 

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Букви dzs, w, x, q найчастіше зустрічаються у словах 
іншомовного походження

1. Gyakorold a következő szavak kiejtését! – Вимовляй правильно 
наступні слова! 

edző madzag lándzsa
edzőcipő bodza webkamera
weboldal quad aquapark

2. Rakd ki a szavakat! Írd le őket! – Склади слова! Напиши їх! 
A3, B4, C1, D1
A1, B2, C4, B4
A2, B3, C2, D1
A4, B1, B4, D2

A B C D
1 b u x i
2 dzs o k d
3 t e y q
4 q a dz w
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3. Olvasd el kifejezően a verset! – Прочитай виразно вірш!

Megtanultam az ábécét!
Megtanultam az ábécét!
Minden betűt ismerek!
Figyeljetek, ábécében 
hogy fújom a neveket:

Anna, Árpád, Bori, Cili,
Csilla, Dóra, Emőke,
Éva, Flóra, Géza, Gyurka,
Helén, Irén, Jenőke,

Kati, Laci, Misi, Nóra,
Ottó, Ödön, Palika,
utánuk jön Rozi, Sári,
Szilvi, Tomi, Ulrika.

No de várj csak!
Hol maradt el
Vili, Zoli s a kis Zsolt?
Az ábécé végén jönnek:
ők zárják a betűsort!
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11. óra
Ismétlés – Повторення

Játék: Mi ez? Ki ez? Játsszatok a példa alapján!

A B C D E F

1

2

3

4

A: – Mi az 1B? A: – Ki a 4C?
B: – Ez egér. B: – Egy fiú.
A: – Nem. Az 1B a labda. A: – Igen, egy fiú.
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II. fejezet
Én és a családom, barátaim 

Я і моя родина, друзі

12. óra
Mi a foglalkozásuk, szakmájuk?

Хто вони за професією?
munkás, orvos, tanár, pék, eladó, mérnök, sofőr, programozó, 
könyvtáros, titkárnő, ápolónő, szabó, festő, háziasszony

1. Olvasd el a szavakat! – Прочитай слова і запам’ятай! 

munkás orvos szabó pék

mérnök eladó sofőr programozó

könyvtáros titkárnő ápolónő festő

orvos – orvosnő, tanár – tanárnő, eladó – eladónő,  
könyvtáros – könyvtárosnő,  ápoló – ápolónő
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2. Kösd össze! Alkoss mondatokat, majd írd le azokat! – Поєднай! 
Напиши речення! 

tanár kórházban
orvos  irodában
eladó kórházban
ápolónő boltban
titkárnő iskolában

A tanár az iskolában dolgozik.
Az orvos………………….
Az eladó………………….
Az ápolónő ………………
A titkárnő …………………

3. Ki mit csinál? – Хто що робить?
a) Tanuló – házi feladatot ír.

A mérnök – házat rajzol.
Az eladó – szendvicset árul.

b)
Ki? Mit? Mit csinál?
Eladó kiflit árul.

almát
tollat
sajtot
zsemlét
szendvicset
gyümölcsöt

Винятки: asztalt, szekrényt, Áront, lakást, buszt, papírt
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4. Írd a szavakat a megfelelő oszlopba! – Запиши слова у 
відповідний квадрат!
táska, körte, csoki, autó, toll, ház, gyümölcs, lány, gyerek, szék, 
szemüveg 

-t -ot/-at -et -öt
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13. óra
Hány forint? – Скільки форинтів?

1. Ki mondja? Írd be a helyes választ! – Хто говорить? Запиши 
правильну відповідь!
tanár, eladó, orvos

a) – Jó napot kívánok! Kérek 1 kiflit. Hány forint?
– 5 forint. Tessék.

b) – Jó napot kívánok!
– Jó napot kívánok! Hogy van?
– Jaj, sajnos rosszul.

c) – Szervusz! Kész a házi feladat?
– Igen, kész. Itt van.

2. Olvasd el és tanuld meg a számokat! – Прочитай і вивчи цифри!
13 – tizenhárom 20 – húsz 70 – hetven
14 – tizennégy 21 – huszonegy 80 – nyolcvan
15 – tizenöt 22 – huszonkettő 90 – kilencven
16 – tizenhat 30 – harminc 100 – száz
17 – tizenhét 40 – negyven
18 – tizennyolc 50 – ötven
19 – tizenkilenc 60 – hatvan

tiz+en+1 = tizenegy  11
tizenkettő  12

husz+on+1 = huszonegy  21
huszonkettő  22
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3. Egészítsd ki! – Доповни!
2 + 10 = Kettő plusz tíz az tizenkettő.
3 + 10 = ………………………
4 + 10 = ………………………
5 + 10 = ……………………..
6 + 10 = ……………………
7 + 10 = ……………………
8 + 10 = …………………..
9 + 10 = ……………………

4. Írd le számjeggyel a számokat! – Напиши цифрою числа!
1) negyven  tizennégy 

2) harminc  tizenhárom 

3) nyolcvan  tizennyolc 

4) hatvan  tizenhat 

5) hetven  tizenhét 

5. Folytasd a számsort! Mondd ki a számokat! – Продовж ряд 
цифр! Вимовляй правильно цифри! 
2 – 4 – 6 – 8 ………… 1 – 3 – 5 – 7 …………
16 – 14 – 12 – 10 ………… 19 – 17 – 15 ………
19 – 9 – 18 – 8 – 17 ……… 18 – 15 – 12 ………
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6. Mondd meg, hány évesek ezek az emberek! – Скільки років цим 
людям? Розкажи!

Példa: Szabó Dániel 18 éves.

18 55 48
Szabó Dániel Kovács Márta Kiss András

26 60 41
Papp Ágnes Nagy Zsolt Kertész Sára
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14. óra
A családom – Моя сім’я

A család, a szülők: az anya, az apa. A nagyszülők: a nagymama, a 
nagyapa. Testvérek: a testvérek (ha fi ú): báty, öcs, (ha lány) nővér, húg.

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Літера – m у кінці слова вказує на приналежність 1-й особі 
однини. Наприклад: „anyukám” – «моя мамочка», „apukám” – 
«мій батько».

autó (Az én) autóm (a te) autód (az ő) autója

kifl i kifl im kifl id kifl ije

apuka apukám apukád apukája

zsemle zsemlém zsemléd zsemléje

toll tollam tollad  tolla

húg húgom húgod húga

testvér testvérem testvéred testvére

gyümölcs gyümölcsöm gyümölcsöd gyümölcse
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1. Ejtsd helyesen a szavakat! – Вимовляй правильно слова!
az anyukám – az apukám

a szüleim
a nagymamám – a nagyapám

a nagyszüleim
a bátyám – a nővérem
az öcsém – a húgom

a testvéreim

2. Nézd meg jól a családfát és olvasd el a levelet! – Подивись уважно 
родовідне дерево і прочитай лист!

Sándor vagyok.
János, Mária – a nagyszüleim.
Péter, Katalin – a szüleim.
Gábor, Andi – a testvéreim.

Szia, Misi!
A családom elég nagy. Az anyukám Katalin, 35 éves. Az apukám 

Péter, 37 éves. 
A húgom Andi. Ő még fiatal – 5 éves. A bátyám Gábor. Ő 15 éves.
A nagyapám János, 65 éves. A nagymamám Mária, 63 éves.
Milyen a te családod? Írj nekem! 
Üdvözlettel:
Sanyi.
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3. Párosítsd a szavakat a levél alapján! – Поєднай слова за змістом 
листа!

nagyapa Mária
anya Sanyi
húg Péter
nagymama Katalin
báty Gábor
apa Andi
én János

4. Pótold a hiányzó szavakat! – Доповни слова!
Anyukám.…….. éves. Ő .......... (Mária? Katalin?). 
Apukám.…….. éves. Ő .......... .
Bátyám.…….. éves. Ő .......... .
Húgom..…….. éves. Ő .......... .
Nagymamám.…….. éves. Ő .......... .
Nagyapám.…….. éves. Ő .......... .

5. Készítsd el a családfádat! Beszélj a családodról! – Намалюй своє 
родовідне дерево! Розкажи про свою сім’ю!
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15. óra
Együtt a család – Сім’я разом

nagynéni, nagybácsi, lányom, fiam, unokatestvér, unokabáty, 
unokaöcs, unokanővér, unokahúg, gyerek, gyerekek, rokonok

A nagypapa születésnapján együtt a család:  
nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, testvérek.  

A rokonok

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

В угорській мові на множину вказує „-k” у кінці слова. Якщо 
слово закінчується на голосну, тоді просто приєднується „-k”. 
Якщо слово закінчується на „a”, „e”, тоді голосні літери  
подовжуються:
fa – fák, alma – almák, zene – zenék.
Якщо слово закінчується на приголосну, то літера „-k” 
приєднується за допомогою допоміжної голосної: 
asztal – asztalok, tanár – tanárok. 
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1. Tedd a szavakat többes számba! – Постав слова у множину!
nagynéni…., nagybácsi.., lány.., fiú.., unokatestvér…, gyerek..., 
rokon…
-k
-'k
-ok
-ek
-ak
-ök

2. Olvasd el a szöveget! Állíts össze hasonló szöveget a családodról, 
rokonaidról! – Прочитай текст! Склади схожий текст про 
свою сім’ю, про своїх родичів!
Ez a családom. A családom nagy. Ő az apukám, Sándor. Ő az anyukám, 
Helga. Ők a nagyszüleim. A nagyapám János, a nagymamám 
Erzsébet. Ők a testvéreim. Ő a bátyám, János. Ő a húgom, Aliz. Az 
én nevem Péter.

3. Ki ő? Fejezd be a mondatokat! – Хто це? Допиши речення!
1) Péter mondja: „János és Erzsébet a nagyszüleim.”
2) Helga mondja: „Péter a ... .”
3) János mondja: „Péter, János, Aliz a … .”
4) Aliz mondja: „Péter a … .”
5) János mondja: „Aliz a … .”
6) Péter mondja: „János és Aliz … .”
7) Sándor mondja: „Péter a … .”
8) Aliz mondja: „Sándor és Helga a … .”
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16. óra
Ki mit csinál? – Хто що робить?

dolgozni, tanulni, árusítani, varrni, tanítani, rajzolni, sütni, 
gyógyítani, festeni, autót vezetni, szabni

1. Olvasd el a szavakat/kifejezéseket! – Прочитай слова/слово-
сполучення!

a munkás – dolgozik

a festő – fest

a tanuló – tanul

a mérnök – rajzol

az eladó – elad/árusít

a szabó – szab
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a tanító – tanít

a varrónő – varr

az orvos – gyógyít

az ápolónő – ápolja a beteget

a pék – süt

a sofőr – autót vezet
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A személyes névmások egyes és többes számban: 
Особові займенники в однині і множині: 

Én - я  Mi - ми
Te - ти  Ti - ви
Ő - він, вона,     Ők- вони
воно

Дієвідмінювання lenni «бути»

Én vagyok  Mi vagyunk
Te vagy   Ti vagytok
Ő van  Ők vannak

2. Találd ki, mi a foglalkozása! – Відгадай, яка це професія!
Gyerekeket tanít. Ki ő? _____________
Betegeket gyógyít. Ki ő? _____________
Ruhát varr. Ki ő? _____________
Ruhát szab. Ki ő? _____________
Autót vezet. Ki ő? _____________
Kenyeret, kiflit, zsemlét süt. Ki ő? _____________
Betegeket ápol. Ki ő? _____________
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3. Találós kérdések mesterségekről. – Загадки про професії.

Cipőt, csizmát talpalok,
Kipp-kopp kopogok,
Találd ki, hogy ki vagyok.

 (...) 

Kócos hajat rendbe hozok,
Az ollómmal belenyírok,
S mindjárt fel is csavarintom.
 (...) 

Én viszem a híreket,
Újságot és levelet.
 (...) 

Felültél a kocsira,
Fogózz meg a korlátba.
Elindult a kis kocsi,
Sapkás bácsi vezeti.
 (...) 
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17. óra
Kik a rokonaid? – Хто належить до твоєї родини?

nagynéni – két nagynéni
unokaöcs – három unokaöcs
unokahúg – két unokahúg
nagymama – két nagymama
nagyapa – két nagyapa
nagybácsi – három nagybácsi
unokanővér – három unokanővér 

1. Pótold  a szavakat! – Допиши слова!
Kijelentés

....... nagyapám van.

....... nagymamám van.

....... testvérem van.

....... húgom van.

....... öcsém van.

....... nővérem van.

....... bátyám van.
Tagadás

Nincs húgom.
Nincs öcsém.
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Van? Nincs?

Kinek? Кому? У кого?
Péternek van macskája.

Évának van autója.
én – nekem у мене             mi – nekünk  у нас
te – neked у тебе             ti – nektek  у вас
ő – neki             у нього, у неї   ők – nekik  у них
ön – önnek                                       önök – önöknek

2. Szerkeszd meg helyesen a mondatokat! – Побудуй правильно 
речення! 

Van egy testvérem. És neked?  Nekem van két testvérem.
Van két kutyánk. És nektek? Nekünk sajnos nincs kutyánk.
Van kertünk. És nekik?     …………………………..

3. Olvasd el a mondatokat! – Прочитай речення!
Az anyukámnak is van anyukája. Ő az én nagymamám. 
Apukámnak van egy bátyja. Ő az én nagybátyám.
Van egy nagynénim. Neki van egy lánya. Ő az én unokatestvérem/
unokanővérem.
Van egy nagybácsim. Neki van két fi a. Ők az én unokabátyáim.

4. Alkoss mondatokat, kinek ki a rokona? – Побудуй речення, які 
у кого родичі? 

Emíliának van apukája, anyukája, két bátyja, nagymamája.

Emília apa, anya, 2 báty, nagyapa
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Félix szülők, 2 unokahúg, nagymama

János anya, apa, nagyapa, 
2 nagymama

Laci szülők, 2 nagybácsi, 1 unokahúg

Laura anya, nagymama, nagynéni, 
nagybácsi, 2 unokatestvér

Mária szülők, báty, nagyapa, nagymama
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18. óra
Hol dolgoznak ezek az emberek? 

Де працюють ці люди?
iskolában, gyárban, egyetemen, gazdaságban, boltban, kórházban, 
könyvtárban, pékségben

1. Ejtsd helyesen a következő szavakat! – Вимовляй правильно 
слова!

az iskolában a gyárban a gazdaságban

a boltban a kórházban a pékségben az egyetemen

Дієвідмінювання у теперішньому часі:

én(я): dolgozok, tanulok
te(ти): dolgozol, tanulsz
ő(він, вона, 
воно ): dolgozik, tanul

mi(ми): dolgozunk, tanulunk
ti(ви): dolgoztok, tanultok
ők(вони): dolgoznak, tanulnak

én
te
ő

-ok, ek, ök
-sz, -ol, -el, -öl
-, -ik

mi
ti
ők

-unk, -ünk
-tok, -tek, -tök
-nak, -nek
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2. Ragozd az igéket! – Провідміняй дієслова!
én rajzolok, te rajzolsz, ő ........... , mi ........... , ti ..........., ők ...........
én tanulok, te ..........., ő ........... , mi ........... , ti ..........., ők ...........
én varrok, te ..........., ő ........... , mi ........... , ti ..........., ők ...........
én sütök, te ..........., ő ........... , mi ........... , ti ..........., ők ...........
én festek, te ..........., ő ........... , mi ........... , ti ..........., ők ...........

3. Ki mit csinál? Pótold a hiányzó szavakat! – Хто що робить? 
Вставте відповідні слова!
a) A tanár gyerekeket .......... . (tanítani)
b) Az orvos betegeket .......... . (gyógyítani)
c) A pék kenyeret .......... . (sütni)
d) Az ápolónő betegeket .......... . (ápolni)
e) A sofőr autót .......... . (vezetni)

4. Olvasd el a levelet, melyet Misi írt Sanyinak! – Прочитай лист, 
який Міші написав Шандору!

Szia, Sanyi!
Most én írok neked levelet a szüleim munkájáról. Az apukám 

mérnök, és egy gyárban dolgozik. Az anyukám tanárnő, 
és  iskolában dolgozik. A nagymamám és a nagyapám már 
nem dolgozik. Ők nyugdíjasok. A nagynéném orvosnő, egy 
kórházban dolgozik. Betegeket gyógyít. A nagybácsim munkás. 
Egy gyárban dolgozik. Az unokabátyám diák. Ő az egyetemen 
tanul. Kik a te szüleid és hol dolgoznak? Írj nekem!

Üdvözlettel:
Misi

5. Nézd meg a képeket! Kit látsz Misi rokonai közül a képeken? Hol 
dolgoznak? Mondd el! – Подивись картинки! Кого ти бачиш із 
родичів Мішія? Де вони працюють? Розкажи!
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6. Ki hol dolgozik? Írd be minden mondatba a hiányzó szót! – Хто 
де працює? Допиши у кожне речення слово!

a minisztériumban, az iskolában, a boltban, a pékségben, az 
egyetemen, a gyárban, a kórházban, a varrodában

A tanár az iskolában dolgozik. A diák ............... tanul. A pék 
............... dolgozik. A mérnök ............... dolgozik. Az elárusító 
............... dolgozik. A varrónő ............... dolgozik. Az orvos .............. 
dolgozik. A tolmács .............. dolgozik.

7. Hol dolgoznak a szüleid, rokonaid? Alkoss párbeszédet osztály-
társaiddal! – Де працюють твої батьки, родичі? Побудуйте 
діалог з однокласниками!

– Hol dolgozik az apukád/anyukád? Mi a foglalkozásuk?
– Hol dolgoznak a nagyszüleid/nagyapád, nagymamád? Mi a 
foglalkozásuk?
– Hol dolgoznak a rokonaid/nagybátyád, nagynénid? Mi a 
foglalkozásuk?
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19. óra
Hol élsz? Hol laksz? – Де ти живеш?

lakik, él, város, falu

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

       

él lakik
a városban Ukrajnában
a faluban Budapesten
Magyarországon Kijevben

2. Levél a barátomnak. – Лист другу.

Kedves Misi!
Ungváron lakok. Ez egy város. A nagyszüleim faluban laknak. 

A nagybátyám Debrecenben lakik, Magyarországon. Az unoka-
testvérem Beregszászban él a szüleivel. 

Hol laknak a te rokonaid? Írj, legyél szíves!
Üdvözlettel:
Sanyi

Hol? Де?
-ban, -ben  -n, -on, -en, -ön

városban Ungváron
Ukrajnában Budapesten
faluban Magyarországon
Beregszászban Szegeden
Debrecenben Kaposváron
Esztergomban
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3. Beszélgess a barátaiddal arról, hol élnek a barátaik, rokonaik! 
Alkoss párbeszédet! – Поговори з друзями про те, де живуть 
їх друзі, родичі! Побудуй діалог!

– Az én nagymamámat ...... hívják és faluban lakik. A te 
nagymamád hol lakik?

*  *  *
– Hol lakik a barátod?
– Az én barátom ........ lakik. És a tiéd hol lakik?

*  *  *
– Hol lakik a nagynénid?
– Az én nagynénim ....... lakik. És a tiéd hol lakik?

4. Mondd el, hol laknak a gyerekek! – Розкажи, де живуть діти!

él Ukrajna, Magyarország, Németország, Bulgária

lakik

Sándor Okszána Viktor Katalin
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20. óra
Honnan jössz? Milyen nemzetiségű vagy? 
Звідки ти? Хто ти за національністю?

Honnan jössz?
hol – Ukrajnában
honnan – Ukrajnából

1. Gyakorold a kiejtést! – Прочитай правильно вирази!
– Hol lakik ? – Ő Magyarországon lakik.
– Hol laksz ? – Ukrajnában lakok.
– Hol laktok ? – Beregszászban lakunk.
– Honnan jössz? – Németországból jövök.
– Honnan jösztök? – Svájcból jövünk.
– Honnan jössz? – Magyarországról jövök.

Honnan jön? – Звідки іде?
-ból, -ből; ról, -ről
Beregszászból; Ungvárról
Ukrajnából; Budapestről

jön    дієслово „jön” вказує на рух до того, хто говорить.

A jönni  ragozása jelen időben.
Відмінювання „jönni” у теперішньому часі

én
te
ő

jövök
jössz
jön

mi
ti
ők

jövünk
jösztök
jönnek

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   54Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   54 2022. 04. 25.   11:29:422022. 04. 25.   11:29:42



55

2. Alkoss mondatokat a táblázat alapján! – Побудуй речення, 
використовуючи таблицю!

te
az unokatestvérem
én
Szabina és Tomi
mi
a nagyapám
ti

Ungváron
Németországban
faluban
Bécsben
Budapesten
városban
Ukrajnában

laktok
lakok
laknak
lakik
laksz
lakunk
lakik

Példa: 
Te Ungváron laksz?
Te Ungvárról …………….
……………. Németországban lakik.
Az unokatestvérem Németországból jött.

3. Beszélgess az osztálytársaiddal! Alkoss párbeszédet! – Поспілкуйся 
з однокласниками! Побудуйте діалог!

– Honnan jöttél? ........
– Hol él a barátod? ........
– Hol laknak a nagyszüleid? ........
– Honnan jöttek az unokatestvéredék? ........
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4. Beszélj a képen látható gyerekekről! – Розкажи про дітей на 
малюнку!

Daniel Koh

Németország; apa – Dávid, 49, orvos; 
anya – Gertrud, 45, tanár.

Vaszilenko Násztya

Ukrajna; apa – Denisz, 43, programozó; 
anya – Natália, 42, háziasszony.

Kovács Nóra

Magyarország; apa – János, 34, mérnök; 
anya – Veronika, 32, titkárnő.

Boby Brawn

Amerika; apa – Jonathan, 50, sofőr; 
anya – Jane, 48, fodrász.

Példa: Ő Kovács Nóra.
Nóra Magyarországról jött. Ő Magyarországon él.
Az apukája János. 34 éves. Ő mérnök.
Az anyukája Veronika. 32 éves. Titkárnő.
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5. Válassz ki a táblázatból valakit és írj le mindent róla! – Вибери 
кого-небудь з дітей у таблиці і розкажи все про них!

Név Életkor Honnan jött? Hol  
lakik? Szülei Testvérek

Molnár
Makszim 12 Ukrajna Kijev

Molnár 
Valerij, 39, 

festő; Molnár 
Nagyija, 38, 

fodrász.

2 testvér:
Lena, 8
Maja, 5

Flórian
Schmidt 16 Ausztria Bécs

Helga 
Schmidt, 45, 

tanárnő;  
Jürgen 

Schmidt, 49, 
prog ramozó.

nincs

Tóth Éva 9 Magyarország Nyíregy-
háza

Tóth Gábor, 
44, orvos; 

Tóth  
Erzsébet, 39, 
háziasszony.

báty:
László, 20
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21. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék: Hol élnek ezek az emberek? Honnan jöttek? 
Start

Cél

Lemberg Berlin Budapest Bécs Svájc Ukrajna Kárpátalja Amerika

Feladat: Menj végig a mezőn úgy, hogy szer-
kessz mondatokat és írd be a füzetbe! A kigu-
rított pontok megmutatják neked, melyik me-
zőre lépj és milyen szavakat használj a monda-
todban! A játékhoz használj dobókockát.

Németország

Oroszország

New York Moszkva

Ternopol Odessza

Prága Beregszász

Párizs Anglia Pécs Debrecen Munkács Ungvár Francia-
ország

Velence München

Honnan jössz?                 Hol laksz?

én mi

te ti

ő ők

Példa:   Berlinben laksz.     Svájcból jösztök.
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IIІ. fejezet
Iskola, osztály – Школа, клас

22. óra
Hányadik emeleten? – На котрому поверсі?

osztály, osztályterem, udvar, klub, étkezde, tornaterem, földszint, 
könyvtár, olvasóterem, igazgatói szoba

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

Hol? (Де? у, в ) Hol? (Де? на)
tornateremben emeleten
osztályban földszinten
iskolában udvaron
könyvtárban táblán 

emelet – az első emeleten
tornaterem – a tornateremben
földszint – a földszinten
második emelet – a második emeleten
osztály – az osztályban
udvar – az udvaron
iskola – az iskolában
könyvtár – a könyvtárban
tábla – a táblán 
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2. Hányadik emeleten? Olvasd el és hasonlítsd össze! – На якому 
поверсі? Прочитай та порівняй!

третій 
поверх

на третьому 
поверсі második emelet a második 

emeleten
другий 
поверх

на другому 
поверсі első emelet az első 

emeleten
перший 
поверх

на першому 
поверсі földszint a földszinten

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Розрізняють кількісні та порядкові числівники. 
Порядкові числівники утворюються додаванням „-dik”.
Виняток:
  egy – első, 1 – перший 
  kettő – második, 2 – другий 
De: három – harmadik
  négy – negyedik
  öt – ötödik
  hat – hatodik

3. Ismételd meg a „hol?” kérdésre felelő szavak végződéseit! – 
Повтори закінчення, які додаються до слова при відповіді 
на запитання «де?»! 
asztal, szekrény, tábla, ablak, szék, osztályterem, könyvtár

-ban, -ben
-n, -on, -en, -ön

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   60Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   60 2022. 04. 25.   11:29:462022. 04. 25.   11:29:46



61

4. Olvasd el a szöveget, közben nézd a képet, hogy miről szól a 
szöveg! – Прочитай текст і розглянь малюнки до тексту!

Tanuló vagyok. Az 5. a /ötödik/ osztályba járok. Az iskolánk nem új, 
de szép. 3 emelete van. A földszinten van a ruhatár, a tornaterem és az 
igazgatói szoba. Az első emeleten van a könyvtár, az olvasóterem, az 
étkezde.

A második emeleten különböző osztálytermek vannak: 
fizikaterem, kémiaterem, biológiaterem, matematika- és 
zeneterem. Az udvaron sportpálya van. Itt mi tornázunk, 
futballozunk, kézilabdázunk, ugrálunk. Az én iskolám szép és 
tiszta.
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5. Mondd el, milyen az iskolád! – Розкажи про свою школу!

6. Pótold a hiányzó végződéseket! – Додай відповідні закінчення!
1) Marianna az iskola..... van. 2) Hol van Péter? Ő az udvar..... van. 
3) A műsor a klub..... van. 4) Mi a második emelet..... vagyunk. 
5) Az igazgatói szoba a földszint..... van. 6) Az én osztályom az 
első emelet..... van. 7) A sportpálya az udvar..... van.

7. Alkoss párbeszédet a példa alapján! – Побудуй діалог за 
зразком!

Példa:  – Te hol tornázol?
  – Én a tornateremben tornázok.
  – Hol tanulsz? __________________________
  – Hol olvasol? __________________________
  – Hol kézilabdázol? ______________________
  – Hol eszel? ____________________________
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23. óra
Mit csinálunk az iskolában? 

Що ми робимо у школі?
játszik, számol, ír, olvas, tornázik, beszél, néz, eszik, fut, rajzol, 
ugrál, táncol

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

az iskolában tanulunk
az iskolában játszunk
az iskolában számolunk
az iskolában rajzolunk
az iskolában tornázunk

2. Olvasd el a verset! – Прочитай вірш!
Iskola-nyitogató

/részlet a versből/
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár,
kese lován a huszár.
..................................
Itt tanulta meg az á-t,
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t, 
mennyi szálat fon a pók.
Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít.

  /Gyurkovics Tibor/
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Az -s, -sz, -z végű igék ragozása jelen időben
Відмінювання дієслів, які закінчуються 

на літери -s, -sz, -z
olvas eszik főz

én olvasok eszek főzök
te olvasol eszel főzöl
ő olvas eszik főz
mi olvasunk eszünk főzünk
ti olvastok esztek főztök
ők olvasnak esznek főznek

3. Mit csinálnak a gyerekek az iskolában? Mondd el! – Що роблять 
діти у школі? Розкажи!
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4. Ki végzi a cselekvést? Kapcsold össze! – Хто виконує дію? 
З’єднай! 

olvasok számolunk írtok rajzolsz
te      mi       ő       ti       én       ők

tanulnak eszik futnak táncolunk

5. Kérdés-felelet. Te most ezt csinálod? – Запитання-відповідь. 
Ти тепер це робиш? 

Példa:  
 olvas – ír

– Most olvasol?
– Igen, olvasok. / Nem, én most nem olvasok. Írok.
eszik – rajzol   tornázik – játszik
nevet – ugrál   olvas – fest
beszél – olvas   táncol – eszik
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24. óra
Magyarnyelv-órán – На уроці угорської мови

ad, vesz, dalt énekel, fordít, új szavakat tanul

az „ad”, „vesz” igék helyes ragozása
Правильне відмінювання слів „ad”, „vesz”

én adok veszek
te adsz veszel
ő ad vesz
mi adunk veszünk
ti adtok vesztek
ők adnak vesznek

1. Olvasd kifejezően a verset! – Прочитай виразно вірш! 

Volt egy török, Mehemed, 
sose látott tehenet.
Nem is tudta Mehemed,
milyenek a tehenek.
„Én vagyok a Mehemed!”
„Mi vagyunk a tehenek!”
Csodálkozik Mehemed:
„Ilyenek a tehenek?”
Számolgatja Mehemed,
hányfélék a tehenek:
Fehéret, feketét, tarkát.
„Meg ne fogd a tehén farkát!”
Nem tudta ezt Mehemed,
s felrúgták a tehenek.
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2. Mit csinálnak a gyerekek a magyarórán? Mondd el! – Що роблять 
діти на уроці угорської мови? Розкажи!

ír olvas beszélget

fordít elmond egy verset új szavakat tanul 

3. Pótold az igék helyes alakját! – Встав дієслова у відповідній 
формі! 

ad:  1) Misi ........ nekem egy könyvet.
  2) Ti kinek ........ egy füzetet?
  3) Mi ........ a gyerekeknek egy babát.
  4) Én ........ neked egy virágot

olvas:  1) Mit ...... Emilék?
  2) Mi könyvet .........
  3) Én könyvet .........
  4) Ő szívesen .........

beszél: 1) Én ....... magyarul.
  2) Ti ....... angolul.
  3) Mi nem ......... magyarul.
  4) Ő ....... ukránul.
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Milyen?
Який?

Hogyan?
Як?

magyar magyarul
ukrán ukránul
angol angolul
német németül
francia franciául

4. Alkoss párbeszédet a megadott kifejezésekkel! – Побудуй діалог 
з поданими словосполученнями! 

németül beszélni, angolul olvasni, magyarul írni, egy könyvet elvenni, 
egy könyvet adni, új szavakat tanulni, magyar szöveget fordítani, egy 
festményt festeni, egy feladatot megoldani, jól énekelni.

– Te tudsz magyarul beszélni?
– Igen, én jól tudok magyarul beszélni.
– Nem, én csak egy kicsit tudok magyarul beszélni.

nagyon – дуже
jól – добре
elég – досить
egy kicsit – троxи

már – вже
még – ще
lassan – повільно

5. Olvasd el a barátod levelét! – Прочитай лист від свого друга!

Kedves Sanyi!
Köszönöm a leveledet. Azt kérdezted tőlem, hogy milyen nyel-

veket tanulok. Magyarul, angolul és ukránul tanulok.
Szívesen tanulok magyarul. A tanárnőnket Kati néninek hív-

ják. Az órák nagyon érdekesek. Az órán olvasunk, írunk, beszé-
lünk és fordítunk. A tanárnő magyarul kérdez minket, és mi is 
magyarul válaszolunk neki. Tollbamondást írunk, verseket ta-
nulunk, fordítunk. A magyarórán párbeszédet is írunk. És ti mit 
csináltok a magyarórákon? Írd le nekem!

Üdvözlettel:
Misi
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– Milyen nyelveket tanul Misi?
– Hogy hívják a magyartanárnőt?
– Milyenek az órák?
– Mit csinálnak a tanulók a magyar nyelv órán?
– Mit írnak?
– Mit tanulnak?

6. Ti mit csináltok a magyarnyelv-órán? Mondjátok el az osztálynak! 
– Ви що робите на уроках угорської мови? Розкажіть класу! 
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25. óra
A mi osztályunk – Наша класна кімната

tábla, asztal, szék, pad, kép, könyvszekrény, tanári asztal, piros, 
zöld, barna, sárga, fekete, fehér, szürke, kréta, radír

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй правильно 
слова!

tábla tanári asztal szék

pad kép könyvszekrény

2. Olvasd el a verset a színekről! – Прочитай вірш про кольори!

piros  A tábla fekete,  fekete

zöld  A füzet kék,  fehér

barna  A kréta fehér,  kék

sárga  A radír szürke,  szürke
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3. Milyen színűek a tárgyak a te osztályodban? – Якого кольору 
предмети у твоєму класі? Розкажи!

A pad barna. / A padok barnák.
A tábla....

4. Olvasd el! Gyakorold a tárgyak egyes és többes számát! – 
Прочитай! Зверни увагу на утворення множини!

tanuló – tanulók füzet – füzetek
szoba – szobák szék – székek
lány – lányok pad – padok
fiú – fiúk könyv – könyvek
tanító – tanítók gyerek – gyerekek
kép – képek asztal – asztalok
könyvszekrény – könyvszekrények

5. Olvasd el a szöveget! Keresd meg benne az osztályban található 
tárgyakat! – Прочитай текст! Знайди у ньому предмети, які є 
у твоєму класі!

A mi iskolánkban sok osztályterem van. Az osztályunk nagy és vilá-
gos. Itt 30 tanuló ül: 12 fiú és 18 lány. Az osztályban van 15 pad, 31 
szék, 1 tanári asztal, 2 könyvespolc, egy tábla, egy térkép, sok könyv 
és sok virág.

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Ha a főnév előtt pontosan meghatározzuk, hogy miből mennyi 
van, az adott főnévhez nem kapcsoljuk a „-k” többes szám jelét.
Іменник в угорській мові не узгоджується з числівником.
12 fiú, 15 pad, sok virág – 12 хлопець, (а не 12 хлопців), 15 парта (а не 
15 парт), багато квітка (а не багато квітів)

6. Mi van a ti osztályotokban? Válaszd ki a neked megfelelő szavakat! 
Szerkessz szöveget! – Що є у твоєму класі / Що знаходиться у 
твоєму класі? Вибери та сформулюй текст!

könyvespolc, kép, tábla, tanári asztal, pad, szék, virág, 
könyv, fiú, lány

A mi osztályunkban van egy tábla.....
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7. Dolgozzatok párban! Kérdés–felelet. – Працюйте в парі! 
Запитання-відповідь. 

Példa: – Az osztályban csak egy asztal van?
– Nem, itt több asztal van.
– Az osztályban csak egy tábla van?
– Igen, itt csak egy tábla van.
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26. óra
Az osztályban / Az osztályteremben 

У класній кімнаті
alatt, fölött (felett), mellett, előtt, mögött, között, körül

1. Nézd meg jól a képeket és olvasd el az alatta lévő szöveget! – 
Подивися малюнки і прочитай текст під ними! 

1 2

3 4 5

1) A szék a tábla előtt van. 2) A labda a szék előtt van. 3) A 
könyvszekrény a fal mellett van. 4) A térkép a táblán van. 5) A 
tanuló a pad mellett ül.
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Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Прийменники в угорській мові стоять після іменника і разом 
з іменником вказують на обставини дії.
Найчастіше використовуються такі прийменники: alatt – під, 
fölött – над, mögött – за, között – між, belül – всередині, kívül – 
ззовні, keresztül – через, előtt – перед , körül – навколо.
Прийменник з іменником в угорській мові пишемо окремо.
Pl.: a fa alatt, a ház előtt, az iskola mögött. – Під деревом, перед 
будинком, за школою. 

2. Hol vannak a tárgyak az osztályodban? Beszéld meg az osztály-
társaiddal! – Де знаходяться предмети у твоєму класі? Пого-
воріть про це з однокласникам! 
mögött, alatt, között, fölött, körül, balra, jobbra, 
az asztal mögött, az ablak és az ajtó között, a tábla fölött, az asztal 
körül, a tábla mellett, az ablak előtt

3. Nézd meg jól a képet, azután olvasd el az alatta lévő szöveget! 
Pótold a névutókat! – Подивись добре малюнок, потім 
прочитай текст під ним! Встав відповідні прийменники!

Ez az én osztályom. Az osztályom nagy és szép. 3 ablaka van. 
Az ablak ..... függöny van. Az ablakpárkányon virágok vannak. 
Az ablak ..... könyvszekrény van. Az osztályban padok vannak. 
A padok ..... áll a tanári asztal. A tanári asztal ..... van egy szék. A 
szék ..... a falon tábla van. A tábla ..... térkép van. 
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4. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! – Дай відповіді за 
текстом!

1. Hol van a tanári asztal?
2. Mi van a tábla fölött?
3. Mi van az ablak előtt?
4. Hol vannak a virágok?
5. Mi van az ablak mellett?

5. Válaszolj a kérdésekre a rajzok alapján! – Дай відповіді на 
запитання за картинками! 

(  emberke – чоловічок,  vonal – лінія,  négyzet – 
квадрат)

1)   Hol van az emberke? Ki van a kocka mellett?  
Mi mellett van az emberke?

        
2)  Ki van a vonal fölött? Mi fölött van az emberke? Hol van az 
emberke?

    
3)  Ki van a vonal alatt? Mi alatt van az emberke?  
Mi van az emberke fölött?

4)    Ki van a két kocka között? Hol van az emberke? 

 

5)    Kik vannak a kocka körül? 
        Mi körül vannak az emberkék?
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27. óra
Iskolai tanszerek – Шкільне приладдя

iskolatáska, füzet, könyv, tolltartó, radír, toll, ceruza, hegyező, 
körző, vízfesték, ecset, napló, mappa

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Прочитай виразно слова!

füzet ecset tolltartó napló vonalzó radír

hegyező toll ceruza
könyv/

tankönyv vízfesték
iskola- 
táska

2. Helyezd ábécésorrendbe a szavakat! – Постав слова в 
алфавітному порядку!
füzet, könyv, ceruza, iskolatáska, toll, napló, vonalzó, radír, hegyező, 
ecset, vízfesték, tolltartó.

3. Olvasd el a verset! Válaszolj a kérdésre! – Прочитай вірш! Дай 
відповіді на запитання!

Pál a hátán táskát visz
Abban vannak az iskolai dolgai.
– Mit rejt az iskolatáska? – 
ezt kérdezed?
Könyvet, füzetet, tollat, ceruzát,
Vonalzót, naplót, könyvet, mi mást?
Ezek az ő barátai
Segítenek majd neki tanulni.
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4. Mi van a te táskádban? – Що у твоєму портфелі?

5. Mit viszel az iskolatáskádban? – Що ти несеш у своєму портфелі? 

6. Nézd meg még egyszer az első feladatot! Mondd meg, mi hiányzik 
a képről! – Подивись ще раз перше завдання! Розкажи, яких 
шкільних приладь бракує на малюнку? 

7. Játék. „Mi hiányzik?”
A padon különböző tanszerek vannak. A tanulók bezárják/
becsukják a szemüket. A tanár elvesz egy-két tanszert. Amikor 
kinyitják a szemüket, meg kell mondaniuk, mi hiányzik az asztalról.

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   77Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   77 2022. 04. 25.   11:29:512022. 04. 25.   11:29:51



78

28. óra
Gyerekek, tanuljuk a magyar nyelvet!

Діти! Давайте вивчати угорську мову!

1. Gyakorold a szavak, mondatok helyes kiejtését! – Вимовляй 
правильно словосполучення!

Én írok. Írj te is!
Én olvasok. Olvass te is!
Én játszok. Játssz te is!
Én énekelek. Énekelj te is!
Én futok. Fuss te is!
Én beszélek. Beszélj te is!

2. Nézz a képekre! Alkoss párbeszédet! – Подивись на малюнки! 
Побудуй словосполучення!

 

Kati, írjál  
a táblára!

Gyerekek, írjatok!
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Наказовий спосіб дієслова 
В угорській мові наказовий спосіб утворюють усі особові 
дієслова в теперішньому часі (минулого і майбутнього ні). На 
наказовий спосіб вказує літера „-j”. Після „-j” стоять особові 
закінчення.
Наприклад: járj (ходи), menj (іди), sétálj (гуляй).
Літера „-j” змінюється у дієсловах, які закінчуються на 
приголосні -s, -sz, -z, -t.
Напр.: olvas + j = olvass !
             néz + j = nézz !
             szeret + j = szeress !

3. Nézz a képekre! Találd ki, melyik képhez tartoznak a párbeszédek! 
Használd a következő kifejezéseket, megszólítási formákat! 
– Подививсь на малюнки і визнач, до яких які діалоги 
належать! Використовуй ці вирази (ввічлива форма)!

– Legyen szíves (Ön)
– Kérlek, légy szíves
– Legyenek szívesek (Önök)
– Legyetek szívesek

1) – Tanárnő, nem értem ezt a szót. Legyen szíves, segítsen!
– Szívesen, mit?

2) – Sanyi, miért nem tudsz olvasni magyarul? 
– Jó, jó, már gyakorolok!
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4. Hogyan kérünk meg valakit? Kérd meg a gyerekeket a cselekvés 
elvégzésére! – Як звертаємося до людини із запитанням? 
Попроси дітей, щоб вони виконали твоє прохання!

1) Vera, miért nem olvasol? – 
2) Péter, miért nem segítesz? – 
3) Gyerekek, miért nem ültök le? – 
4) Gyerekek, miért nem hallgattok a szüleitekre? – 
5) Miért nem fordítasz? – 
6) Miért nem diktál? – 
7) Irénke, miért nem írsz? – 

5. Mire van szükséged? Kérd el a barátodtól! – Що тобі потрібно? 
Попроси від свого друга!
hegyező, toll, radír, füzet, vonalzó, ceruza, könyv

Példa: – Nincs tollam. Légy szíves, adj egy tollat!
  – Tessék.
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29. óra
Órarend – Розклад уроків

hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, 
matematika, magyar nyelv, angol nyelv, irodalom, torna, munka, 
ének, rajz, földrajz, történelem

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй правильно!
Milyen nap van ma?
Mondjátok meg, gyerekek!
Hétfő vagy kedd?
Kedd vagy szerda?
Szerda vagy csütörtök?
Csütörtök vagy péntek?
Péntek vagy szombat?
Szombat vagy vasárnap?

2. Hogy hívják a hét napjait? – Як називаються дні тижня?
Május 1.
Hétfő

Május 2.
Kedd

Május 3.
Szerda

Május 4.
Csütörtök

Május 5.
Péntek

Május 6.
Szombat

Május 7.
Vasárnap

3. Nevezd meg a következő napot! – Назви наступні дні!
Példa: hétfő → kedd  szombat → 

vasárnap →  kedd → 
szerda →  csütörtök → 
péntek →

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Дні тижня у відповіді на питання «коли?» „mikor?” 
використовуються з відмінковим закінченням -n, -on, -en, -ön
Виняток: vasárnap – неділя.
Mikor van (volt, lesz) ez?

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, 
vasárnap, ma, tegnap, tegnapelőtt, holnap, holnapután

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   81Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   81 2022. 04. 25.   11:29:522022. 04. 25.   11:29:52



82

4. Olvasd el a szöveget és pótold a hiányzó szavakat! Nézd meg az 
órarendet! – Прочитай текст і встав потрібні слова! Подивись 
розклад уроків! 

1
2
3
4
5

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Matek
Magyar
Angol
Irodalom
Torna

Történelem
Földrajz
Matek
Magyar
Rajz

Angol
Matek
Magyar
Ének
Munka

Matek
Angol
Irodalom
Rajz
Torna

Angol
Matek
Földrajz
Ének/Zene
Munka

Szia! Ez az órarendem. Mindennap 5 órám van. Hétfőn az első 
órám matek, a második órám magyar, a harmadik órám angol, a 
negyedik irodalom és az ötödik torna.

Kedden az első órám ......., a második földrajz, a harmadik 
matek, a negyedik ........, az ötödik ..........

Mindennap van matekórám. Csütörtökön nincs magyar. Hétfőn 
és csütörtökön van torna. 

Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken van angolóra.
Kedden és csütörtökön van rajzóra.

5. Mondd el az órarendedet! – Розкажи свій розклад уроків!

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Перед порядковими числівниками ставимо означальні 
артиклі „a”, „az”. Перед голосною – „az”, приголосною – „a”!
Az első óra matematika.
A második óra rajz.
A harmadik óra olvasás.
A negyedik óra írás.
Az ötödik óra természetrajz. 
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30–31. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék: Iskola
Válaszolj a kérdésekre! Aki a legtöbbre tudja a választ, az lesz a 
győztes. Minden helyes válasz egy piros pontot ér.

Mit csi-
náltok az 
étkezdé-
ben?

Hogy hív-
ják a hét 
napjait?

Milyen az 
első órád 
kedden?

Mondd 
el, milyen 
a te isko-
lád?

Hol van 
a tanári 
asztal az 
osztály-
ban?

Hány 
emeletes 
az isko-
lád?

Milyen 
nap lesz 
holnap?

Hány lány 
van az 
osztályod-
ban?

Sorold fel, 
milyen 
óráid van-
nak ked-
den?

Mit csi-
nálsz a 
magyar 
órán?

Sorold fel, 
mi van az 
iskolatás-
kádban

Milyen 
óráid lesz-
nek hol-
napután?

Hol van 
az igazga-
tói szoba?

Milyen 
nap volt 
tegnap?

Milyen 
óráid van-
nak pén-
teken?

Mit csi-
náltok a 
tornate-
remben?

Hol van 
a tábla az 
osztály-
ban?

Milyen 
színű a 
tábla?

Hol van a 
virág?

Hányadik 
emele-
ten van a 
könyvtár?

Mi van a 
földszin-
ten?

Milyen 
nap van 
ma?

Mit csi-
náltok a 
sportpá-
lyán?

Hány ab-
lak van az 
osztályod-
ban?

Hányadik 
emeleten 
van az 
osztályod?

Hány éves 
vagy?

Hány fiú 
van az 
osztályod-
ban?

Hol van a 
kép?

Milyen az 
első órád 
hétfőn?

Hányadik 
osztályba 
jársz?
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IV. fejezetIV. fejezet
Szabadidő, szórakozás – Вільний час, дозвілляSzabadidő, szórakozás – Вільний час, дозвілля

32. óra
Mit szeretsz csinálni? Mivel szeretsz foglalkozni?  

Чим ти любиш займатися?
kerékpározni/biciklizni, úszni, röplabdázni, futballozni, sakkozni, 
tollaslabdázni, teniszezni, kézilabdázni, zongorázni, gördeszkázni, 
kötni, zenét hallgatni

Szeretsz táncolni? – Igen, szeretek táncolni és énekelni is.
Szeretsz játszani? – Igen,  szeretek  játszani.
Szeretsz olvasni? – Igen, én szeretek olvasni.
Szeretsz biciklizni? – Igen, én szeretek biciklizni és gördeszkázni.

1. Mit szeretnek a gyerekek csinálni? Nézd meg a képeket és olvasd 
el a szöveget! – Що охоче роблять діти? Подивись малюнки і 
прочитай текст! 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
1) Zoli szeret úszni. 2) Martin röplabdázik. 3) Tomi és Misi szí-
vesen futballozik. 4) Szabina szívesen tollaslabdázik. 5) Tomi 
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szívesen zongorázik. 6) Péter szívesen gördeszkázik. 7) Kati szí-
vesen köt. 8) Pali szívesen hallgat zenét. 9) Rudi szeret bicikliz-
ni/kerékpározni.

2. Ki mit csinál? Ki mondja ezt? Írd be a gyerekek nevét! – Хто що 
робить? Хто це каже? Запиши імена дітей!
1) .......... mondja: „Szeretek zenét hallgatni.”
2) .......... mondja: „Szeretek zongorázni.”
3) .......... mondja: „Szeretek futballozni.”
4) .......... mondja: „Szeretek úszni.”
5) .......... mondja: „Szeretek kötni.”
6) .......... mondja: „Szeretek biciklizni/kerékpározni.”
7) .......... mondja: „Szeretek tollaslabdázni.”
8) .......... mondja: „Szeretek gördeszkázni.”
9) .......... mondja: „Szeretek röplabdázni.”

3. Olvasd el a levelet! Beszélj a képekről! – Прочитай лист! Розка-
жи, що бачиш на малюнку!

Kedves Misi!
Ma a hobbimról/kedvenc időtöltésemről és osztálytársaim 

hobbijairól fogok beszélni. 
Szeretek olvasni és focizni. Gyakran kimegyünk az 

osztálytársakkal a pályára játszani. 
Zsuzsi szeret kötni, Jutka pedig gyakran fest.
Péter szeret zongorázni, Zsolt pedig gördeszkázni.
Tomi gyakran zenét hallgat, Nati pedig szeret biciklizni.
Mi a te hobbid, és mit szeretnek csinálni a te osztálytársaid? 

Válaszolj nekem, légy szíves!
Sok szeretettel:
Sanyi
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 Zsuzsi Jutka Péter Zsolt

 Ernő Tomi Nati Feri és András
(Mit szeretnek ezek az osztálytársak csinálni?)

4. Alkoss értelmes mondatokat a szavakból! – Побудуй речення з 
поданих слів!

1) táncolni, te, szeretsz?
2) futballozik, Péter, szívesen.
3) gyakran, Kati, zongorázik.
4) Oleg, gördeszkázik, szívesen.
5) szívesen, a barátaival, kézilabdázik, Mónika.
6) teniszezünk, gyakran, mi.
7) biciklizel, szívesen, te?
8) ti, sakkoztok, szívesen?

5. Játék: Mit szeretsz szabadidődben csinálni? Mutogasd el! Aki 
kitalálja, az következik.
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33. óra
Mit csinálsz iskola után?  

Що ти робиш після уроків?
számítógépezik, barkácsol, görkorcsolyázik, gitározik, moziba jár, 
színházba jár, lustálkodik

1. Gyakorold a helyes kiejtést! Ismételd meg a hét napjait! – 
Вимовляй слова правильно! Повтори дні тижня!

Hétfőn számítógépezek.
Kedden tornázok.
Szerdán úszok.
Csütörtökön táncolok.
Pénteken énekelek.
Szombaton barkácsolok.
Vasárnap lustálkodok.

2. Mit csinál Gábor mindennap, ha hazamegy az iskolából? Beszélj a 
képekről! – Що робить Габор щодня, коли приходить додому 
після школи? Розкажи про малюнки! 

Példa:  Hétfőn Gábor úszik. Kedden .......
számítógépezik  futballozik  barkácsol

gitározik  egy könyvet olvas  úszik

 hétfő kedd szerda

 csütörtök péntek szombat
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3. Olvasd el Gábor történetét a második feladatban! Hasonlítsd 
össze a rajzokat a szöveggel! Mi nem helyes a szövegben? Töltsd 
ki a táblázatot! – Прочитай історію Габора у другому завданні! 
Порівняй малюнки із текстом! Що не правильно на малюнку?

Hétfőn gitározok. Kedden görkorcsolyázok. Szerdán zongorázok. 
Csütörtökön moziba megyek. Pénteken barkácsolok. Szombaton 
úszok.

Gábor mondja: Igazából:
Én hétfőn gitározok.
Én kedden 
görkorcsolyázok.
Én szerdán .........
Én csütörtökön........
Én pénteken .........

Ez nem igaz. Ő hétfőn úszik.
Ez nem igaz. Ő kedden ........

Ez nem igaz.
Ez nem igaz.
Ez nem igaz.

4. Mit csinálsz mindennap? Alkoss mondatokat! – Що ти робиш 
щодня? Побудуй речення!

Példa:  Hétfőn olvasok.
Hétfő – olvasni Kedd – röplabdázni
Szerda – úszni Csütörtök – teniszezni
Péntek – zongorázni Szombat – moziba menni
Vasárnap – színházba menni

5. Alkoss párbeszédet! Beszélgessetek az osztálytársaddal arról, mit 
csinálsz mindennap! – Побудуй діалог! Поговори зі своїми од-
нокласниками про те, що ти робиш щодня!

A: - Mit csinálsz hétfőn/kedden... az iskola után?
B: - Én hétfőn görkorcsolyázok. És te?
A: - Mit csináltok hétfőn/kedden...?
B: - Mi hétfőn focizunk. És ti?
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34. óra
Hány óra van? – Котра година?

reggel, ma, este, éjszaka, fél, negyed, háromnegyed, nap, felkel, 
lefekszik, megy valakivel valahova, televíziót néz, sétál. Hány óra 
van? +múlva, +múlt, +lesz

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй правильно слова!
reggel holnap – Hány óra van?
nap ma – 8 óra van.
este esténként – Reggel 8 óra van?
éjszaka reggelente – Nem, este 8 óra van.

1. Hány óra van? Olvasd el és jegyezd meg az időpontokat! – Котра 
година? Прочитай і запам’ятай слова на позначення часу!

 12 óra (egész óra) 

 12 óra 10 perc 

 Negyed egy 

 12 óra 20 perc 

 
5 perc múlva fél egy 

 
20 perc múlva egy 

 Háromnegyed 
egy 

 10 perc 
múlva egy 

 5 perc múlva egy 
 12 óra 5 perc 

 Fél egy 

 
5 perccel múlt fél egy 
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2. Mondd meg, hány óra van! – Скажи, котра година! 

3. Hány órát mutatnak a különböző órák? – Котру годину пока-
зують годинники?

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Суфікс „-kor” вказує на час, коли відбувається дія.
Відмінок „-ig” вказує межу, до якої рухається особа або 
предмет, а також вказує на часову межу, до якої відбувається 
подія.
Mettől meddig? – Від чого (від якої години) до чого (до якої 
години)?
reggeltől estig – з ранку до вечора
hattól nyolcig – з шостої до восьмої
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4. Itt van Gábor időbeosztása. Írd a mondat számát az annak megfelelő 
időpont alá! (időrendi sorrendbe). – Тут описаний розклад дня Га-
бора. Напиши номер речення під відповідною годиною!

     

                 

     

      
1) Reggel hétkor /7-kor/ felkelek.
2) Fél nyolckor megreggelizek.
3) 8-kor megyek az iskolába.
4) Fél 9-kor megkezdődik a tanítás.
5) 2 után 10 perccel haza megyek.
6) 3 előtt 20 perccel eszek/ebédelek.
7) Fél 4-től fél 5-ig a barátaimmal vagyok.
8) Fél 5-től 6-ig a házi feladatomat készítem.
9) Negyed 8-tól számítógépezek.
10) Fél 10-kor lefekszek aludni.

5. Hogy néz ki egy munkanapod? Beszélgessetek ketten, felhasználva 
a következő kérdéseket! – Як виглядає твій робочий день? 
Побудуй діалог, використовуючи наступні запитання!

– Hány órakor/Mikor kelsz fel?
– Hány órakor reggelizel?
– Mikor indulsz az iskolába?
– Hány órától kezdődik a tanítás?
– Hány órakor mész haza?
– Mit és meddig csinálsz az iskola után?
– Mikor csinálod a házi feladatodat?
– Hány órakor fekszel le?
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6. Használd az ige megfelelő személyét és számát/alakját! – Вико-
ристай дієслова у відповідній особовій, числовій категорії!

1) Elég gyakran ............. /én/.
2) Péter esténként sokat ............

tévét nézni 3) Mikor ........... /ti/?
  4) Én szeretek ............

5) A barátommal ...........

1) 7 órakor ........ ? – Nem, én fél 8-kor.
2) Mónika fél 7-kor.........

felébredni 3) A szüleim 6 órakor ...........
  4) – Mi ma 8 órakor .......... 
 – És ti mikor .........?
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35. óra
Mit tudsz csinálni? – Що ти вмієш робити?

tudsz

én
te
ön
ő

tudok                                         mi
tudsz                                          ti
                                                  önök
tud                                             ők

tudunk
tudtok
tudnak

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй правильно!
tudok énekelni    Hasonlítsd össze: 

анг: can
magyar: tud
укр: може, вміє

tudsz rajzolni
ő is tud futni
tudunk úszni

2. Nézd meg a rajzokat és olvasd el az alattuk lévő mondatokat! –  
Подивися на малюнки і прочитай речення під ними!

1 2 3

4 5 6

1) Sanyi jól tud barkácsolni. 2) Szergej jól tud gördeszkázni. 3) 
Anna gyorsan tud görkorcsolyázni. 4) Olga jól tud teniszezni. 5) 
Aliz jól tud gitározni. 6) A gyerekek jól tudnak focizni.
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3. Mit tudsz csinálni? Mihez értesz? Mondd el! – Розкажи, що ти 
вмієш/можеш зробити?

Mit tud csinálni a barátod/barátnőd?
Én tudok .....
A barátom/barátnőm tud .......

4. Alkoss párbeszédet, a rajzokat helyettesítsd szavakkal! – Побудуй 
діалог, заміни малюнки словами!

a) – Én  megyek. Jössz velem?

– Sajnálom, nincs időm. Most  írok.

b) – Én  megyek. Jössz velem?

– Sajnálom, nincs időm.  olvasok.

c) – Én  megyek. Jössz velem?

– Sajnálom, nincs időm.  tanulom.
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36. óra
Szabadidő, szabadnap – У вихідні

mindig, gyakran, néha, ritkán, sosem, kirándulni, piknikezni

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй слова правильно!
A szabadnapokon én mindig későn kelek fel. /завжди/
Gyakran járok teniszezni. /часто/
Néha megyek úszni. /іноді/
Ritkán nézek televíziót. /рідко/
Soha nem gördeszkázok. /ніколи/

2. Mit szoktál csinálni „mindig”, „gyakran”, „néha”, „ritkán” és 
„soha”? Mondd el! – Розкажи, що робиш «завжди», «часто», 
«інколи», «рідко», «ніколи»! 

biciklizni    focizni    görkorcsolyázni    kézilabdázni

könyvet olvasni     gitározni     házi feladatot írni

3. Mit csinálnak a gyerekek és a családjuk a szabadnapokon „gyakran” 
és „néha”? Olvasd el és hasonlítsd össze a két történetet! – Що 
роблять діти та їх сім’ї у вихідні дні «часто» та «інколи»? 
Прочитай та порівняй дві історії!

A szabadnapokon nem kell iskolába menni, és tovább tudok aludni. 9 
órakor kelek fel. A szüleim is itthon vannak. Anyukám és a nővérem 
takarítanak. Apukám néha barkácsol vagy a kertben dolgozik. Gyak-
ran meglátogatjuk a nagyszüleimet vagy a barátainkat. Ritkán me-
gyünk színházba. Gyakran nézünk tévét vagy kirándulunk.

Mi korán szoktunk felkelni. A családom szeret kirándulni és 
sportolni. Én gyakran teniszezek, vagy megyek a barátaimmal az 
uszodába. A nagynénim és a nagybácsim gyakran meglátogat 
minket. Mi piknikezünk, kirándulunk és tollaslabdázunk. A sza-
badnapokon gyakran hallgatunk zenét.
  Sanyi/Misi   gyakran ...............  
    néha .................... 
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4. Melyik kép szól Sanyiról és családjáról, s melyik Misiről és a 
családjáról? – Який малюнок описує Шандора та його сім’ю, а 
який – Мігаля та його сім’ю?

Az első képen Sanyi apukája van. Ő néha barkácsol.
A második képen Misi van. Az ő családja szeret kirándulni.

5. Mit csinál a családod a szabadnapokon? Mondd el! – Що робить 
твоя сім’я у вихідні дні? Розкажи!

6. Készíts interjút gyerekekkel a következő kérdések alapján! – Під-
готуй інтерв’ю з однокласниками, задавай такі запитання!

– Hogy hívnak? / hívják önt?
– Hány éves vagy? / ön?
– Mi a hobbid? / Mi a hobbija?

7. Mit csinálsz a leggyakrabban? – Що ти робиш найчастіше?
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37. óra
„Szeretek (utazni) kirándulni...” 

«Я люблю (подорожувати) мандрувати...»
folyó, tenger, tó, halászni, búvárkodni, napozni

1. Gyakorold a helyes kiejtést! Olvasd el kifejezően a verset! – Ви-
мовляй слова правильно! Прочитай виразно вірш!

Kirándulni jó
Tavasz elől oson a tél,

sehol sincs már hó;
Minden madár azt csicsergi,

 kirándulni jó.

Otthon e szép napsütésben
senki sem marad;

Jókedvűen útra kél sok
vidám kis csapat.

Menetelő gyerekcsapat
víg dalra fakad;

Társaságban az egész nap
gyorsan elszalad.

Estefelé felfrissülten
indulnak haza;

S mindenkinek jól esik a
finom vacsora.

/Kurczina Ferenc/
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2. Nézz a képekre és olvasd el az alattuk lévő mondatokat! – 
Подивись картинки і прочитай речення під ними!

1 2
A gyerekek a tóparton pihennek. A gyerekek fürödnek a tóban.

3 4
Tomi és Pali halásznak a tóban. Dénes búvárkodik a tóban.

3. Olvasd el Juli történetét és nézd meg a hozzá tartozó képeket! Mely ké-
pek nem tartoznak a történethez? – Прочитай історію про Юлію та 
подивись картинки, які її стосуються! Які картинки не стосують-
ся історії?
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Az én családom nem nagy: az anyukám, az apukám és két bá-
tyám. A szabadidőnkben szeretünk kirándulni. Piknikezés köz-
ben, anyukám gitározik, mi pedig énekelünk. Nyáron gyakran 
megyünk falura. Ott úszunk, napozunk és búvárkodunk a vízben. 
Az apukám és a bátyám ritkán halásznak. Én szeretek kirándulni.

4. Te hogyan szoktál kirándulni? Beszéljétek meg ketten! – Як ти 
звик ходити на екскурсії? Обговоріть удвох!

Én Vikivel kirándulok.
A tóban/folyóban ..... .
A tónál/folyónál ..... .

5. Írd le, hogyan kirándul a te családod! – Напиши, як подорожує 
твоя сім’я!

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Закінчення -nál, -nél в угорській мові вказує на місце, біля 
якого щось знаходиться, відбувається.
Наприклад:  a tónál
                         a folyónál
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38. óra
Mennyibe kerül? – Скільки коштує?

kirándulni /gyalog/, hátizsák, hálózsák, sátor, fazék, búvárszemüveg, 
viszek magammal, mennyibe kerül?, drága, olcsó

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй правильно словоспо-
лучення!

Mit viszek magammal a kirándulásra?
Egy hátizsákot, egy labdát, az évszaknak megfelelő cipőt és kész.

2. Mire van szükségünk a kiránduláshoz? Válaszd ki a neked 
megfelelő szavakat a rajzok alatt! – Що необхідно брати в похід? 
Вибери собі необхідне!

hátizsák   szék hálózsák sátor

térkép könyv baba labda

vonalzó     fazék teniszlabda búvárszemüveg
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3. Mire van szüksége Gábornak a kiránduláshoz? Nézd meg a 
képeket és szerkessz párbeszédeket! – Що повинен взяти у похід 
Габор? Подивись малюнки і побудуй діалоги!

Sportbolt, ahol vásárolni lehet

10 40 30

15 60 50

5 16 20

Gábor kirándulni megy a barátaival. Még vásárolnia kell. Az 
édesapjával elmegy a sportboltba.
Gábor: – Jó napot kívánok!
Eladó: – Jó napot kívánok!
G: – Legyen szíves segíteni nekem. Hátizsákot keresek.
E: – Tessék, itt vannak a hátizsákok.
G: – Mennyibe kerül?
E: – 50 hrivnya.
G: – Ez nagyon drága.
E: – Van olcsóbb. Ez csak 30 hrivnya.
G: – Na, ez jó lesz. Akkor kérem ezt a hátizsákot.
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4. Számozd meg a mondatokat, hogy egy párbeszéd legyen belőle! 
– Постав цифри до кожного речення так, щоб побудувати 
діалог!

   – Van itt olcsóbb, 40 hrivnya.

   – Tessék, itt vannak a sátrak.

1.    – Jó napot kívánok!

   – Mennyibe kerül?

   – 60 hrivnya.

   – Köszönöm, ez jó lesz, megveszem.

   – Ez drága.

   – Jó napot kívánok. Egy sátrat szeretnék vásárolni.

   – Viszontlátásra!

5. Моndd el, te mit viszel magaddal egy kirándulásra! – Розкажи 
про те, що ти береш у похід!
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39–40. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék a kockákkal. Mikor csináljuk/tesszük ezt?
Példa:  kedd      ő

   +  = Ő kedden sakkozik.

   +  = Én hétfőn tollaslabdázok.

Én Te Ő Mi Ti Ők

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat
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V. fejezet
Az ember – Людина

41. óra
Testrészek – Частини тіла

haj, fej, arc, szem, fül, orr, száj, kar, kéz, ujj, láb, tal, ajak

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

Pont, pont, vesszőcske
Pont, pont, vesszőcske,
Készen van a fejecske,
Kicsi nyaka, nagy a hasa,
Készen van a török basa.

2. Hogyan nevezzük a tesztrészeket? Olvasd el a szavakat! Gyakorold 
a helyes kiejtést! – Як називаються частини тіла? Прочитай 
слова! Вимовляй слова правильно!
fej, szem, orr, arc, száj, ujj, láb, talp, kéz, kar, fül, haj

3. Nevezd meg a testrészeket! – Назви частини тіла!
Példa: Az első képen egy kéz van.

1 2 3 4

5 6 7 8
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4. Olvasd el a szavakat egyes és többes számban! – Прочитай слова 
в однині та множині! 

fül – fülek kar – karok
szem – szemek orr – orrok
kéz – kezek talp – talpak
láb – lábak fej – fejek
ujj – ujjak ajak – ajkak

5. Milyen és hány testrésze van az embernek? – Які та скільки 
частин тіла є у людини?

Az embernek van: 1 feje, 1 orra, 1 szája, 2 füle, 2 szeme, 2 keze, 2 
lába, 10 ujja, 10 lábujja és nagyon sok haja.

6. Melyik testrésze hiányzik a robotnak? Mondd el! – Розкажи, 
якої частини тіла не вистачає у робота! 
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7. Játék. „Semmi nem helyes” 
Egy papírlapra rajzol mindenki egy-egy testrészt. Az első játékos 
felmutatja a rajzát, de helytelenül nevezi meg a rajta lévő testrészt. 
A következő tanulónak ki kell javítania a választ, aztán felmutatni 
a saját lapját.
Pl.:  Ez egy orr.  Nem, ez nem igaz. Ez nem orr, ez egy száj.

8. Rajzolj embert! 
Szükség van: kendőre, papírra és ceruzára. Bekötjük egy gyerek 
szemét. A második gyerek megmondja, hogy mit rajzoljon az 
első bekötött szemmel. Aztán a gyerekek cserélődnek. (Bekötött 
szemmel egyenként rajzolják meg az ember testrészeit. A végén 
megnézik az eredményt.)
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42. óra
Milyen az ember külseje? 

Яку зовнішність має людина?
kerek, ovális, egyenes, göndör, kövér, sovány, alacsony, magas, nagy, 
kicsi, hosszú, rövid

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй слова правильно!
Az én babám

Az én babám nem kicsi,
ő mindig szép és tiszta.

A szeme kék, a haja hosszú és barna,
az arca kerek.

Az ajka olyan piros, mint a meggy,
a fogai fehérek, mint a hó.

Ő az én babám, akit nagyon szeretek.

2. Milyen a gyerekek kinézete? Nézd meg a képeket! Olvasd 
el hozzájuk a szöveget! – Як виглядають діти? Подивись 
малюнки! Прочитай до них текст!

1 2 3 4

5 6 7 8
1) A lány arca kerek. 2) A lány arca ovális. 3) A lány haja egyenes. 
4) A lány haja göndör. 5) A férfi kövér. 6) A férfi sovány. 7) A fiú 
magas. 8) A fiú alacsony.
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3. Milyen lehet az ember külseje? Szerkessz mondatokat! – Якою 
може бути зовнішність людини? Побудуй речення!

A szeme  ovális kövér sovány kék kerek piros
Az arca
A haja szőke göndör hosszú szép rövid
Az orra
A szája alacsony egyenes fekete szürke nagy
Az ember

4. Jellemezd a képen látható embereket a példa alapján! – 
Охарактеризуй людей, які зображені на малюнку, за зразком.

Ez az ember kövér/sovány.    
Az arca...

5. Fejtsd meg a találós kérdéseket! – Відгадай загадку!

Kicsi ládikó, fehér szegekkel van tele.  (.....) 

Fehér malacok part alatt hevernek.  (.....) 

Harminckét harcosnak van egy kapitánya.  (.....) 

Van nekem egy gombolyagom, 
hét kis lyukat találsz azon.  (.....) 

6. Hogy néz ki a padtársad? Jellemezd őt! – Як виглядає твій сусід 
по парті! Опиши його!

A padtársamat ......... hívják. Az arca ......., a haja ..........., a szeme 
............. .
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43. óra
„Jaj, de fáj a fogam...” – «Ой, болить у мене зуб...»

beteg, fogfájás, fáj, hát, nyak, fog, fogak, fagylalt, sajnos

1. Mi fájhat még? Olvasd el és folytasd a mondatokat! – Що може 
боліти ще? Прочитай і продовж речення!

Jaj, jaj, fáj a fogam.
Jaj, jaj, fáj a fejem.
Jaj, jaj, fáj a ......
Jaj, jaj,.......

2. Nézd meg a képeket! Alkoss te is hasonló telefonbeszélgetést! – 
Подивись малюнки! Побудуй подібний діалог розмови по 
телефону!

Halló, István! Úszni megyek.  
Jössz te is?

Sajnos nem tudok menni. 
Nagyon fáj a kezem.

 táncolni láb      focizni fej

 röplabdázni fog gördeszkázni hát
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Tárgyas ragozás
Об’єктне дієвідмінювання

tanul
(én) tanulom (mi) tanuljuk
(te) tanulod (ti) tanuljátok
(ő) tanulja (ők) tanulják

(én) -om, -em (mi) -jük, -juk
(te) -od, -ed (ti) -játok, -itek

(ő) -ja, -i (ők) -ik, -ják 

3. Fejezd be helyesen a szavakat! – Доповни правильно!
Tanul… (te)a szavakat, beszél….(ti) az ukrán nyelvet, tanul…..(ő) 
azt, gyakorol…(ők) a verset, rajzol….(mi) a képet, olvas…(én) a 
könyvet, tud…(te) az új szavakat, ír…(ő) a házi feladatot, kér….
(te) a süteményt

4. Anna mindig beteg. Mit mond mindennap? Szerkessz 
mondatokat! – Анна завжди хвора. Що вона каже щодня? 
Побудуй речення!

úszni táncolni gördeszkázni fagylaltozni

biciklizni röplabdázni TV-t nézni sakkozni

fej nyak szem talp láb has kéz
Anna hétfőn ezt mondja:

– Ma nem tudok menni táncolni. Fáj a lábam.
Kedden ezt mondja:

– Ma nem tudok menni úszni. Fáj a talpam.
Szerdán: .................. Csütörtökön: ................ Pénteken: ............. 
Szombaton:................ Vasárnap: .....................

5. Mit tudnak csinálni a gyerekek? Miért nem tudnak valamit 
csinálni? Fejezd be a mondatokat! – Що можуть робити діти? А 
чому не можуть щось робити? Доповни речення!

1) Péter beteg. Fáj a szeme. Nem tud tévét nézni, számítógépezni, 
olvasni és írni.
2) Marika beteg. Fáj a keze. Nem tud .........
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3) Tomi beteg. Fáj a feje. Nem tud ...........
4) Ilona beteg. Fáj a lába. Nem tud .............
5) Klári beteg. Fáj a füle. Nem tud .............
6) Olga beteg. Fáj a nyaka. Nem tud ............

6. Pótold a mondatokba a hiányzó „tudni” igét! – Встав у реченнях 
дієслово «вміти»!

1) Nem ............ számítógépezni.
2) Te ........... úszni?
3) A barátom nem ............... focizni.
4) A nővérem ............... teniszezni.
5) Mi nem .............. gördeszkázni.
6) A gyerekek nem .............. tévét nézni.

7. Játsszatok párban! „Én nem tudok...” Folytasd a párbeszédet! 

Én megyek biciklizni. 
Jössz velem?

Sajnos nem. Fáj a fejem.
Nem tudok menni.
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44. óra 
Az orvosnál – У лікаря

Mi fáj? Mi a panasza? 
kivizsgálás, orvosság/gyógyszer, orvos, láz, megfázás, felírni 
valamit, recept, váróterem

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй слова правильно!

Az orvosnál sok beteg van. 
Az orvos megvizsgálja a betegeket.  – Mi a panasza? Mi fáj?
Felírja a receptet.        – Lázas vagyok.
– Itt a recept.
– Köszönöm szépen.

2. Mit csinál az orvos és mit a beteg? Válaszd ki, ki mit mond! – Що 
робить лікар, а що – хворий? Вибери, хто що каже!
– Fáj a fejem. 
Felírja az orvosságot. 
– Mi a panasza? 
Beveszi a gyógyszert/orvosságot. 
Megvizsgálja a betegeket. 
Lázas. Nem tud járni, ugrálni. 
– Van láza?
Az orvos:      A beteg:
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3. a) Olvasd el a szöveget a szereplő személyek szerint! – Прочитай 
текст за дійовими особами!

Pál rosszul érzi magát. Elmegy az orvoshoz. A váróteremben sok 
beteg vár. Az orvos megvizsgálja őket és felírja az orvosságot.

Pál bemegy az orvoshoz és ezt mondja:
– Jó napot kívánok!
Az orvos ezt feleli:
– Jó napot! Mi a panaszod? Mi fáj?
Pál: – Fáj a fejem.
Orvos: – Lázad van?
Pál: – Igen, 38 °C.
Az orvos megvizsgálja Pált és azt mondja:
– Influenzás vagy. Felírom neked az orvosságot. Szedjed 

rendszeresen és igyál sok teát. Néhány nap múlva gyere vissza.
Pál: –Köszönöm szépen. Viszontlátásra!
Orvos: – Viszontlátásra!

b) Nézd meg a képeket! Melyik illik közülük a szöveghez? – 
Подивись малюнки і вибери ті, які відповідають тексту!
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4. Kösd össze / Párosítsd a mondatokat! – З’єднай словосполучен-
ня в речення!

Az orvos megvizsgálja az orvosságot.

Pál megy fáj.

Van-e a beteget.

Pál szedi az orvoshoz.

Mid az iskolába menni.

Az ő feje fáj?

Nem tud láza?

Az orvos felírja az orvosságot.
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45. óra
Ruházat – Одяг

sapka, pulóver, nadrág, cipő, blúz, kabát, szoknya, csizma, póló, 
ruha, farmernadrág, ing, hordani/viselni

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй речення правильно!
– Mit viselsz szívesen: pólót vagy inget?
– Én pólót viselek szívesen.
– Mit viselsz szívesen: pulóvert vagy dzsekit?
– Én pulóvert viselek szívesen.
– Mit viselsz szívesen: szoknyát vagy nadrágot?
– Én nadrágot viselek szívesen.

2. Nézz a képre! Sorold fel, mit visel a fiú és mit a lány! – Подивись 
на малюнки! Перерахуй, що одягає дівчина, а що – хлопець!

  
sapka     blúz
pulóver    kabát
dzseki     szoknya
nadrág    csizma
cipő

A fiú sapkát, pulóvert, .......... visel.
A lány blúzt, kabátot, .......... visel.
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3. a) Mit viselhetnek még a gyerekek? Nézd meg a képeket és sorold 
fel! – Що можуть ще одягати діти? Подивись малюнки і назви!

 póló ruha farmernadrág ing 

b) Mit szeretnek viselni a lányok és mit a fiúk? – Що одягають 
залюбки дівчата, а що – хлопці?

A lányok szeretnek viselni: blúzt .........
A fiúk szeretnek viselni: farmernadrágot ........

4. Olvasd el Misi levelét és írj rá választ! – Прочитай лист Міші та 
дай на нього відповідь! 

Kedves Sanyi!
Itt küldök neked 3 fényképet a barátnőimről. A legjobb 

barátnőmet Fanninak hívják. Ő 12 éves. Nagyon kedves és 
barátságos. Fanni nem magas. Az arca ovális, a szeme kék. A haja 
egyenes, rövid és szőke. Gyakran visel farmernadrágot és pólót. 
Fanni sportos alkatú és jól táncol. Találd ki, melyik fényképen 
van Fanni.

Írd le, hogy néz ki a te barátod/barátnőd.
Üdvözlettel:
             Misi
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5. Milyen ruhát szeretsz viselni? Mit nem szeretsz viselni? Mit szeret 
viselni a barátod/barátnőd és mit nem? – Який одяг любиш 
носити? Що не любиш носити? Що любить носити твій друг/
подруга, а що – ні?

Én A barátom/barátnőm

szívesen

nem szívesen

6. Játék: Hogy néz ki az osztálytársad? Jellemezd egyik 
osztálytársadat! A többieknek ki kell találni a nevét. 
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46. óra
Mit veszel fel? – Що ти одягаєш?

felvesz, levesz, hord, sál, kesztyű, sportruha, sportcipő

1. Gyakorold a helyes kiejtést! – Вимовляй слова правильно!
– Hideg van. Mit veszel fel? 
– Egy dzsekit.
– Egy barna dzsekit? 
– Nem, ma egy kék dzsekit veszek fel.
– Igen, egy barna dzsekit veszek fel. 

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

В угорській мові на напрямок руху вказують предикативи „ki-”, 
„be-”, „fel-”, „le-”.
Якщо у питальному реченні є питальне слово або заперечне 
слово «ні», то предикативи стоять після дієслова і пишуться з ним 
окремо, а якщо речення розповідне – то предикативи з дієсловом 
пишуться разом і стоять на початку слова. 
kimegy, bemegy, levesz, felvesz, megy ki, megy be, vesz fel, vesz le. 

2. Nézd meg a képeket! Olvasd el és egészítsd ki az alatta lévő 
szöveget! – Подивись малюнки! Прочитай і доповни текст!

1 2 3

1) Hétfő van. Gábor iskolába megy. Ő egy inget, ... és cipőt vesz 
fel. 2) Az osztályban ül. Inget és ... visel. 3) Gábor hazamegy az 
iskolából. Leveszi a cipőt, ... .

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   118Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   118 2022. 04. 25.   11:30:042022. 04. 25.   11:30:04



119

3. Mit veszel fel, amikor az iskolába mégy? Sorold fel! – Що ти 
одягаєш, коли йдеш до школи? Перерахуй!

4. Ez Kati ruhásszekrénye. Mit vesz fel Kati? – Це шафа з одягом 
Каті! Що одягає Катя?

1. a) Kati a stadionba megy. Mit vesz fel? – Sportruhát és 
sportcipőt vesz fel.

 b) Nem szoknyát vesz fel.
2. a) Kati a színházba megy. Mit vesz fel? – .....

 b) Nem .....
3. a) Kati sétálni megy. Mit vesz fel? – .....

 b) Nem .....
4. a) Kati a koncertre megy. Mit vesz fel? – .....

 b) Nem .....
5. a) Kati a boltba megy. Mit vesz fel? – .....

 b) Nem .....

5. Mit veszel fel a következő helyzetekben? – Що ти одягаєш у 
таких ситуаціях?

1. Iskolába mégy.
2. A barátodhoz mégy.
3. Moziba mégy.
4. Kirándulni mégy.
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6. Játék: Csomagolunk. Az első játékos megnevez egy ruhát, a második 
még egyet, úgy hogy ismétli az előzőt is, és így tovább.

Példa: 
– Elutazunk. Mit csomagolunk be?
– Én egy pulóvert viszek.
– Én egy pulóvert és egy inget viszek.
– Én egy pulóvert, egy inget és ......... viszek.
(Tovább folytatják a felsorolást. Aki elfelejt egy szót, kiesik a 
játékból.)
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47–48. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék: Hol van Anna?
A jellemzések alapján találd meg Annát. Aztán adjatok nevet a többi 
gyereknek is. Az egyik tanuló mond egy jellemzést egy gyerekről a 
képen, a másiknak pedig meg kell találni, melyik képen van az a 
gyerek.
Pl.: Anna szőke. A haja rövid. Póló, farmernadrág és cipő van rajta. A 
farmernadrágja sárga színű, a pólója zöld, a cipője pedig fehér. Melyik 
gyerek Anna? Találd meg a képen!
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VI. fejezet
Természet és környezet – Природа, ландшафти

49. óra
Természet, környezet – Природа, ландшафти

patak, folyó, tenger, hegy, erdő, rét, kert, park, sztyepp, mező, 
sivatag, fa, virág, természet

1. Nézd meg a képeket, gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Поди-
вись малюнки і вимовляй правильно слова!

 folyó – folyók   patak – patakok   tenger – tengerek  hegy – hegyek

 erdő – erdők mező – mezők sztyepp – sztyeppék rét – rétek

 sivatag – sivatagok fa – fák virág – virágok
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2. Párosítsd a mondatot a megfelelő képpel! – Поєднай речення з 
малюнками!

A mező zöld.

A tenger mély.

A folyó nagy és kék.

A virág szép.

Az erdő nagy és zöld.

A sivatag sárga.

A hegy magas.

A fa magas és zöld.

A réten virágok nyílnak.

A patakban halak úszkálnak.

A sztyepp széles.

3. Olvasd el kifejezően a szöveget, fordítsd le ukrán nyelvre! Találd 
meg benne a többes számú főneveket! Mondd őket egyes számban, 
használd előttük a határozott névelőket! – Прочитай виразно 
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текст, переклади по-українськи! Знайди у ньому іменники, 
які стоять у множині! Назви їх в однині з означеним артиклем!

Természet
A mi vidékünk nagyon szép. Vannak folyók és tengerek, erdők 

és mezők, sztyeppék és hegyek. Sokféle madár és állat él az 
erdőkben. Sok virág és fa van a parkokban és a kertekben. Szeresd 
a természetet! Védd a környezetet!

4. Írd le a szavakat egyes számban! – Напиши слова в однині!
erdők –  fák – 
tengerek –  virágok – 
folyók –  kertek – 
sztyeppek –  parkok – 
hegyek –  patakok – 
mezők –  rétek – 

5. Válaszolj egy szóval a kérdésekre! – Дай відповідь на запитання 
одним словом!

1) Hol van sok fa? – Az erdőben.
2) Mi nagy és sárga? – 
3) Hol élnek a halak? – 
4) Mi magas? –  
5) Hol van sok virág? – 
6) Mi nagy és zöld? – 
7) Hol él sok állat? – 
8) Mi nő a kertben? – 
9) Mi nagy és kék? – 
10) Hol tudnak az emberek úszni? – 
11) Mi magas és zöld? – 
12) Hol dolgoznak a falusi emberek? – 

6. Milyen a természet a te faludban/városodban? Mondd el! – 
Розкажи, яка природа у твоєму місті/селі!

Pl.:  Én ....... lakok.
 Itt a táj ........
 Van sok .......
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50. óra
Erdei állatok – Лісові тварини

nyúl, medve, farkas, róka, mókus, sün, béka, madár, mászni, 
ugrálni, repülni

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

nyúl nyulak medve medvék

farkas farkasok róka rókák

mókus mókusok sün sünök

béka békák madár madarak
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2. Milyen állatok élnek itt? – Які тварини живуть тут?

Az erdőben ... élnek. A patakban ... élnek. A parkban ... élnek.

3. Alkoss mondatokat! – Побудуй речення! 
Példa: A mókusok vidáman ugrálnak a fákon.

A halak a ........ úsznak.
A farkasok az ........ élnek.
A medvék a ......... fürödnek.
A sünök a ........ élnek.

4. Fejtsd meg a találós kérdéseket! – Відгадай загадки!

1) Vízben élek, brekegek,
Ismertek-e, gyerekek?
Szúnyoglábon élek,
A gólyától félek.     

      (.....)    

2) Ágról ágra, fáról fára
Fürgén, vígan szökkenek, 
Ám legvígabb akkor vagyok, 
Hogyha diót törhetek.  
Szeretem a mogyorót is,  
A rügyet is megeszem!  
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Találjátok ki, gyerekek,   
Hogy mi lehet a nevem!   

      (.....)  

3) Varrni még senki se látta,  
Mégis csupa tű a háta.

      (.....) 

4) Négy lába van, lompos farka,
Te is tudod, ravasz fajta.

      (.....)       

5) Tenyeres-talpas, hatalmas, 
barna bundás óriás.
Meglesi a méheket, 
mézet rabol, ha lehet,
szamócát is szedeget.    
Átalussza a telet.    

      (.....)   

5. Milyen állatok élnek a te környezetedben? – Які тварини живуть 
там, де ти?
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51. óra
Vadállatok – Дикі тварини

elefánt, teve, majom, zebra, víziló, zsiráf, papagáj, krokodil, 
orrszarvú, oroszlán, tigris, veszélyes

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! Melyik képhez tartoznak 
a következő szavak? – Вимовляй слова правильно! До якого 
малюнку належать наступні слова?
az elefánt, a teve, a majom, a zebra, az oroszlán, a zsiráf, az orrszarvú, 
a krokodil, a víziló, a tigris, a papagáj, a róka

Példa: Az első képen a papagáj van.

 
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.
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2. Találd ki, milyen állat lehet a rajzon! – Відгадай, які тварини 
зображені на малюнку!

Példa: Az egyes szám a krokodil.

1. 2. 3. 4. 5.

3. Hány évig élnek az állatok? Találd meg a megfelelő számot és 
mondd el! – Розкажи, скільки років живуть тварини! Знайди 
відповідну цифру і поєднай!

1. krokodil 2. oroszlán 3. medve 4. farkas 5. elefánt
50 év

5.
70 év

3.
40 év

1.
20 év

4.
30 év

2.
Példa:  A krokodil 40 évig él.

4. Melyik állításnak melyik kép felel meg? – Знайди, якому ма-
люнку відповідають речення!

1. Fekete-fehér, gyorsan fut, Afrikában él.
2. Kék, piros, sárga és zöld, tud repülni és mászni. 
3. Zöld vagy szürke, 6 méter hosszú, tud futni és úszni.
4. Narancssárga és fekete, tud mászni, futni és húst eszik.
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5. Találd ki a találós kérdéseket! – Відгадай загадки!
Bömböl pedig nem is fél,
Ott él, ahol sosincs tél.
Szavannán, ha dombra kiáll,
Világos, hogy ő a király.

 (.....) 

Púp a hátán, de nem bánja,
Sivatagot körbejárja.

 (.....) 

Pálmalevelet eszem,
Mert a nyakam hosszú nekem.

 (.....) 
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52. óra
Az állatkertben – У зоопарку

állatkert, állatpark, jegesmedve, póniló, kenguru

1. Olvasd el a verset kifejezően! – Прочитай виразно вірш!
Állatkert

Menjetek az állatkertbe,
Vár ott rátok a sok medve.
Oroszlán már megint ásít,
Nyakát nyújtja a zsiráf is.

   Mosómedve mindig csak mos,
   Jegesmedve vízben pancsol.
   Póniló a kocsit húzza,
   A majom meg irányítja.

A zebrának a háta csíkos.
Ne mássz be az elefánthoz.
A krokodil mindig vizes,
A papagájt is megnézheted.

2. Olvasd el és egészítsd ki a szöveget! Beszélj az állatokról! – Про-
читай і доповни текст! Розкажи про тварин!

Ez egy állatkert

6 éves, Afrika 10 éves, Afrika 9 évesek, Afrika 13 éves, Amerika

21 éves, Afrika 11 éves, Afrika 8 éves, Európa
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15 éves, Európa 5 éves, Európa 12 éves, Északi-sark 14 éves, Afrika
Ma vasárnap van. Sanyi és a húga nem mennek iskolába. A szüle-
ik is otthon vannak. A család ma az állatkertbe megy. Az állatkert 
nagy, szép és modern. Egy parkban van. Itt sok állat él: majmok, 
jegesmedve, ........... A majmok 6 évesek, Afrikában élnek. A jeges-
medve 12 éves. Ő az Északi-sarkon él. ..........................

3. Sándor levelet ír Misinek az állatkertről. Olvasd el a levelet, 
és válaszolj Sándor kérdéseire! – Шандор  пише листа Міші 
про зоопарк. Прочитай лист і дай відповіді на запитання 
Шандора!

Kedves Misi!
Én most a mi állatkertünkről írok neked. Az állatkert nagyon 

szép és tiszta. Itt sok állat van: farkasok, medvék, rókák, elefántok, 
3 krokodil, 3 oroszlán és 4 tigris. Itt élnek még vízilovak, 1 
orrszarvú, sok majom, zebra, kenguru és sok más állat. Ők nagyon 
vidámak. Minden állat nagyon barátságos. Csak az oroszlánok, 
farkasok és tigrisek vadak. Nálatok van állatkert? Gyakran jársz 
oda? Milyen állatok vannak ott? Írd le!

Üdvözlettel:
       Sándor

4. Meséld el, milyen állatok élnek a ti városotok állatkertjében! 
Dolgozzatok párban! – Розкажи, які тварини живуть у 
зоопарку вашого міста! Працюйте в парі!

Nálunk van állatkert. Ott élnek .......... . Az állatok ............... 
vidámak. Mi szeretjük a majmokat, ...........   Mi gyakran megyünk 
az állatkertbe. Nekünk tetszik a mi állatkertünk.
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53. óra
A faluban – У селі

tehén, ló, bárány, tyúk, kakas, macska, kutya, disznó

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

a tehén a ló a bárány a tyúk

a tehenek a lovak a bárányok a tyúkok

a kakas a macska a kutya     a disznó/a sertés

a kakasok a macskák a kutyák a disznók/a 
sertések
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2. Találd ki a találós kérdéseket! – Відгадай загадки!

1) Szemétdombon hetykén állok,
Virradatkor kiabálok.

 (.....) 

2) Kity-koty, kity-koty kotyogok,
Milyen anyóka vagyok?

 (.....) 

3) Forog-morog, füstölög,
Lábad elé sündörög.
Ha igazán szereted,
Ne adj neki kenyeret!
Csak jó csontot,
S nem lesz rá gondod.

 (.....) 

4) Kifele megy, befele áll,
Befele jön, kifele áll.
Lefele jön, felfele áll,
Felfele megy, lefele áll.

 (.....) 

3. A falusi udvaron/gazdaságban nagyon sok háziállat él. Állíts 
össze rövid párbeszédet a példa alapján! – У сільському дворі 
живе багато домашніх тварин. Побудуй короткий діалог за 
зразком!

tehén, tyúk, kutya macska, kakas, ló, disznó, bárány
A – A gazdaságban csak egy tehén van?
B – Nem, itt több tehén van.

sok – több
багато - більше
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4. Nézd meg a képeket és olvasd el az alatta lévő történetet! Mi nem 
úgy van, ahogyan a képen? – Подивись малюнки і прочитай 
текст під ним! Що там не так, як на малюнку?

A gazdaságban
Az én nagyszüleim faluban laknak. A falu nagy és szép. Itt 

lakik még az én nagybácsim, Károly és a nagynénim, Margit. A 
nagyszüleimnek sok állata van: 2 tehén, 2 ló, 2 bárány, 1 disznó, 
1 kutya, tyúkok és kakasok. Van még 2 macskájuk is. Ők nagyon 
szépek és barátságosak. Én szeretem az állatokat.

5. Vannak-e a nagyszüleidnek vagy rokonaidnak állatai? Mesélj 
róluk! – Чи є у твоїй родині домашні тварини? Розкажи про 
них!
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54. óra
Kedvencek – Улюбленці/Наші улюбленці

tengerimalac, papagáj, aranyhal, kanári, hörcsög, teknősbéka, nyúl

1. Gyakorold a helyes kiejtést, a névelők helyes használatát! – Ви-
мовляй слова правильно та повтори правильне використан-
ня артиклів!

a tengerimalac a papagáj az aranyhal a kanári

a hörcsög a teknősbéka a nyúl

2. Olvasd el a párbeszédet! – Прочитай діалог!
a) Az állatorvosnál
Zsuzsa macskája megbetegedett. Elviszi az állatorvoshoz.
Zsuzsa: – Jó napot kívánok, doktor úr!
Állatorvos: – Jó napot! Mi történt a macskáddal?
Zs: – A macskám beteg. Nem játszik, nem futkározik. Csak 
fekszik és alszik.
Á: – Hogy hívják a macskádat?
Zs: – Micinek hívják.
Á: – Hogy vagy, Mici? Most meggyógyítalak. Adok neked egy 
tablettát és meggyógyulsz.
Zs: – Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra!
Á: – Szia, Mici!
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b) Szerkessz hasonló párbeszédet, használj benne más 
állatokat: kutyát, tengerimalacot, nyulat! – Побудуй схожий 
діалог, використовуючи в ньому інших тварин: собаку, 
морську свинку, зайця.

3. Hogy hívják a gyerekeket? Milyen kedvenceik vannak? Olvasd 
el a szöveget és találd ki! – Як звуть дітей? Яких вони мають 
улюбленців? Прочитай текст і визнач!

1       teknősbéka

2       kanári

3       kutya

4       tengerimalac

1. Zoli meséli: Az én kedvencem nem túl nagy. Szürke, nem ugrál és 
nem csiripel. Gyümölcsöt és zöldséget eszik. Nem tud 
gyorsan futni. Páncélja van. Hogy hívják a kedvencemet?

2. István meséli: Az én kedvencem kicsi. Sárga. Szépen énekel és 
csiripel. Hogy hívják őt?

3. Miklós meséli: Az én kedvencem szintén kicsi. Magokat, gyümölcsöt 
és zöldséget eszik. Hogy hívják őt?

4. Nati meséli: Az én kedvencem nagy. Jó barátok vagyunk. Sokat 
játszok vele. Jól tud futni. Ugat, ha idegent lát. Vigyáz a 
házra. Hogy hívják?

4. Neked van kedvenced? Beszélgess róla a barátoddal/ barátnőddel! 
– У тебе є улюбленці? Поговори про них з другом/подругою!
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55. óra
A mi állataink – Наші тварини

kecske, cinege, varjú, kakukk, barátságos

1. Hogyan beszélnek az állatok magyarul? Olvasd el kifejezően 
a verset! – Як говорять тварини по-угорськи? Прочитай 
виразно вірш!

Hogyan beszélnek az állatok?
A kakas kukorékol! (кукурікає)
A cinege fütyül! (щебече)
A kutya ugat! (гавкає)
A macska nyávog! (нявкає)
A kakukk kakukkol! (кукає)
A kecske mekeg! (мекає)
A varjú károg! (каркає)
A farkas vonít! (виє)

2. Beszélj a képekről, felhasználva a versben lévő szavakat! – Розка-
жи про малюнки, використовуючи слова з вірша!

Példa:  Ez egy kecske. A kecske mekeg.
 Ez egy cinege. A .........
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3. Olvasd el a szöveget! Mondd meg, hogy mi nem helyes benne! 
Javítsd ki a szöveget! – Прочитай текст! Розкажи, що у ньому 
неправильно! Виправ текст!

Ez egy medve. A medve a sztyeppeken él. Ő kicsi és szürke. 
Banánt eszik és nagyon barátságos.

Ez egy bárány. Ő a sivatagban él. Zöld színű. A bárány tud futni 
és beszélni.

Ez egy krokodil. Az erdőben él. Tud fára mászni és szaladni. 
Nagyon veszélyes.

Ez egy tehén. Ő a tóban él. Tejet ad nekünk. Ő tud énekelni, és 
nagyon veszélyes.

4. Olvasd el Misi levelét, válaszolj a kérdéseire! – Прочитай лист 
Міші і дай відповідь на запитання!

Kedves Sanyi!
A kedvenceimről mesélek most neked. Otthon két kutyám és 

egy macskám van. A házi kedvenceim nagyon barátságosak. A 
macskámat Cirmosnak hívják és 8 éves. Nagyon szép. A szeme 
zöld, és a szőre puha. Szívesen játszok vele.

Az egyik német juhászkutya. Rexnek hívják és 5 éves. Rex 
nagy és hosszú orra van. A szemei sötétek. A másik kutyát 
Ralfinak hívják. Ő 6 éves. Kicsi és a szeme fekete. Ralfi nagyon 
vicces kutya.

Szeretjük a háziállatainkat. Neked van háziállatod?
Üdvözlettel: 
Misi

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   139Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   139 2022. 04. 25.   11:30:102022. 04. 25.   11:30:10



140

5. Igaz vagy nem igaz? Melyik mondatok nem felelnek meg a 
szövegnek? Javítsd ki! – Правильно або неправильно? Виправ!

1. Misinek 2 macskája és 1 kutyája van.
2. A macskát Cirmosnak hívják.
3. A német juhászkutyát Rexnek hívják.
4. Ralfi 6 éves.
5. A macska 5 éves.
6. Rex nagy és hosszú orra van.
7. A macska szívesen játszik.
8. A német juhászkutya szeme sötétek.
9. Ralfi kicsi és vicces.
10. A macskának fekete szeme van.

6. Válaszolj Misi levelére! – Дай відповідь на листа Міші!
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56. óra
Zöldségeskert – Город

zöldségeskert, uborka, paradicsom, burgonya/krumpli, hagyma, 
káposzta, sárgarépa, cékla, dinnye, fokhagyma, petrezselyem, 
sárgadinnye

1. Nézd meg a képeket, gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Поди-
вись малюнки, вимовляй правильно слова!

zöldségeskert uborka paradicsom krumpli/
burgonya

hagyma káposzta sárgarépa cékla

fokhagyma petrezselyem dinnye sárgadinnye

2. Olvasd el a verset! Milyen zöldségek vannak benne? Mit lehet 
belőlük csinálni? – Прочитай вірш! Які овочі описані в ньому? 
Що з них можна приготувати?

Zöldséget mondunk
Sárgarépa, burgonya,
Kukorica, paprika.
Karfi ol és karalábé,
Zöldbab, zeller, csalamádé.
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Cékla, zöldborsó, saláta,
Rebarbara, retek, spárga.
Káposzta, lencse, uborka,
Vöröshagyma, kapor, torma.

Fokhagyma, tök, cukkini,
Sóska, spenót, brokkoli.
Paradicsom, padlizsán,
Zöldséget falj, kiskomám.

                                           /Péter Erika/

3. Találd ki a találós kérdéseket! – Відгадай загадки!
1. Elföldelik, eltemetik,

A föld alatt sokasodik.

 (.....)          
2. Nyersen esznek, főve is,

Télen is, nyáron is.
Saláta is, leves is,              
Megisszák a vérem is.

 (.....) 

3. Piros, de nem alma,
Kerek, de nem labda.
Réteges, de nem krémes,   
Kóstoltam, és nem édes.

 (.....) 

4. Mire van szükségünk? Szerkesszetek rövid párbeszédet a példa 
alapján! – Що нам потрібно? Побудуйте діалог за зразком!
Uborka, paradicsom, hagyma, sárgarépa, cékla, krumpli, dinnye, 
sárgadinnye.

A – Szükségünk van egy uborkára.
B – Nem, több kell.
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5. Milyen zöldségeket eszel szívesen és milyeneket nem? Szerkessz 
mondatokat! – Які овочі ти любиш, а які – ні? Побудуй 
речення!

Én szívesen eszek / én nem szívesen eszek....
Ő szívesen eszik / ő nem szívesen eszik....

6. Olvasd el a szöveget és egészítsd ki! – Прочитай текст і доповни 
його!

A családomnak van egy hétvégi háza. Sok időt töltünk ott, különösen  
nyáron. A közelben van egy patak és egy erdő. A hétvégi ház nem 
nagy, de szép. Nekünk van zöldséges- és gyümölcsöskertünk is. 
A zöldségeskertben terem .........

7. Nektek van kertetek? Mondd el, mi terem ott! – У тебе є город? 
Розкажи, що там росте!
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57. óra
A mi kertünk. A gyümölcsöskert – Наш сад

alma, körte, cseresznye, meggy, barack, földieper, tulipán, ibolya, 
liliom, rózsa

1. Gyakorold a szavak helyes kiejtését! – Вимовляй слова пра-
вильно!

alma körte cseresznye

meggy barack földieper/szamóca

tulipán ibolya liliom rózsa
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2. Olvasd el kifejezően a verset a gyümölcsökről, és tanuld meg 
a mondókákat a virágokról! – Прочитай виразно вірш про 
фрукти і вивчи речення про квіти!

 Gyümölcsök
Cseresznye, alma, 
ribizli, eper, 
sárgabarack, 
őszibarack, 
szamóca, szeder.
Sárgadinnye, görögdinnye,
szőlő, meggy, málna,
készül a magyaros,
gyümölcssaláta.

    /Péter Erika/

Mondókák:
1. Tuli-tuli-tulipán,

Tuli-tuli-tarka,
Kezdődik már a játék,
Ez a fogó, rajta!

2. Sárga rózsa, vadvirág, állj ki gyorsan hóvirág!

3. Ibolya, ibolya, vén erdőnek fiatal mosolya!
Hóvirág, hóvirág, tárd ki nekünk a tavasz kapuját!
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3. Mi nő a kertben? – Що росте в саду? 

Itt van ........... fa, ................ fa, ............ fa, .......... Itt .............. nőnek.

4. Milyen gyümölcsöket szeretsz? Írd le! Kérdezd meg a barátodat 
is! – Які фрукти ти любиш? Запиши! Запитай, які фрукти 
любить твій друг!

a) – Én szeretem a ...........
 – Te mit szeretsz?

b) Milyen virágokat szeretsz/tetszenek neked?
 – Nekem tetszik a ......
 – Neked melyik virág tetszik?

5. Van-e a te családodnak kertje? Mi nő ott? – Чи є у твоєї родини 
сад? Що там росте? 
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58–59. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék a kockákkal: Természet. Dobjatok a kockával, és végezzétek el 
a feladatot! Ki ér hamarabb a célba?

START

Mi nő egy zöldségeskert-
ben?

14

Mesélj erről az 
állatról!

15

Melyik a kedvenc 
állatod?

16

Mesélj valamit 
erről az állatról!

17

Melyik a kedvenc 
virágod?

18

Mondj valamit az 
állatról.

1

Milyen állatok élnek itt?

13

Mesélj valamit 
erről a virágról!

26

Milyen zöldséget 
szeretsz?

27

Mi ez?

28

Hogy hívják ezt a 
gyümölcsöt? Hol 
nő?

19

Mit csinál a fiú?

2

Mesélj erről a virágról!

12

Hogy hívják ezt az 
állatot? Hol él?

25 CÉL

Mesélj valamit 
erről az állatról!

29

Van-e 
házikedvenced? 
Hogy hívják?

20

Mesélj valamit 
erről az állatról!

3

Beszélj erről az állatról!

11

Mi ez? Hol nő?

24

Sorold fel a vadál-
latokat!

23

Milyen gyümöl-
csöt szeretsz?

22

Mi ez?

21

Sorold fel a ked-
venc állataidat!

4

Mi nő itt?

10

Milyen állat lakik 
itt?

9

Hol nő ez a gyü-
mölcs?

8

Mit csinál ez a 
madár?

7

Hogy hívják ezt a 
zöldséget?

6

Milyen állatok 
laknak itt?

5
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VII. fejezet
Ünnepek és évszakok – Свята і пори року

60. óra
Évszakok és hónapok – Пори роки і місяці

hónapok, évszakok, tél, tavasz, nyár, ősz, január, február, március, 
április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, 
november, december

1. Nézd meg a képeket! Olvasd el az alattuk lévő szöveget. – Подивись 
малюнки! Прочитай текст під ними!

Ezen a képen tél van. Téli hónapok: 
december, január, február.

Ezen a képen tavasz van. Tavaszi 
hónapok: március, április, május.

Ezen a képen nyár van. Nyári 
hónapok: június, július, augusztus.

Ezen a képen ősz van. Őszi hónapok:   
szeptember, október, november.

2. Sorold fel a 12 hónapot sorrendben! – Назви 12 місяців!

3. Mondd meg, hány napból áll minden egyes hónap! – Розкажи, із 
скількох днів складається кожен місяць!

Egy hónapban 4 hét és néhány nap van. Áprilisban, júniusban, 
szeptemberben, novemberben 30 nap van. Januárban, márciusban, 
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májusban, júliusban, augusztusban, októberben és decemberben 31 
nap van. Februárban pontosan négy hét van, azaz 28 nap. De minden 
negyedik év, februárjában 29 nap van. Ez a szökőév.

szökőév – високосний рік

4. Olvasd el és egészítsd ki a szöveget! – Прочитай і доповни текст!
Évszakok

Egy évben ..... évszak van: tavasz, nyár, ősz, tél. Minden évszak ..... 
hónapból áll. Téli hónapok: december, január, ....... . December és 
január 31 napból áll, február pedig 28 napból áll. Minden negyedik 
évben február 29 napból áll. Ez a szökőév. Tavaszi hónapok: .........., 
..............., ................. . Március és május ......... napból áll, április pedig 
30 napból áll. Utána a nyár következik. Nyári hónapok: ........, július 
és augusztus. Június ....... napból áll. Július és augusztus ..... napból 
áll. A nyár után az ősz következik, ami szintén 3 hónapból áll: szep-
tember, ......., november. Szeptember és november 30 napból áll, ok-
tóber pedig ….. napból áll.

5. Szerkessz mondatokat! – Побудуй речення! 
Az év
Egy évszak
Téli hónapok
Tavaszi hónapok
Nyári hónapok
Februárban
Őszi hónapok

+

szeptember, október, november
4 évszak
március, április, május
3 hónap
28 vagy 29 nap
december, január, február
június, július, augusztus

+
van

áll

Jegyezd meg! – Запам’ятай!

Mikor van (volt, lesz) ez?
     ma        tegnap   tegnapelőtt   holnap    holnapután
cьогодні   вчора     позавчора     завтра    після завтра
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6. Tanuld meg a verset a hónapokról! – Вивчи вірш про місяці!
Hónapok

/svéd népi mondóka/
Január az év kezdete,

Február őt követi,
Március, április bimbót hord a hajában,

Május, június virágát nyitja ki,
Július, augusztus, szeptember
Gyönyörűséges nyarat hoz,

De október, november, december
Bizony szürke és lucskos.

Találós kérdés:
Ismerünk egy magas fát,
Rajta épp tizenkét ág,
Négy fészek mindegyiken, 
Hét tojás a fészekben.

(.....)
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61. óra
Az időjárás – Погода

időjárás, hideg, meleg, felmelegedés, lehülés, felhős, szeles, havazik, 
esik, olvad, süt a nap, hull a hó, fúj a szél

1. Nézd meg a képeket, olvasd el az alattuk lévő mondatokat! – По-
дивись малюнки і прочитай речення під ними!

Hull a hó. Olvad. Esik az eső.

Hideg van. Meleg van. Forróság van.

Felhős idő van. Szeles idő van. Süt a nap.

Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   151Pidruchnik-Tankonyv_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   151 2022. 04. 25.   11:30:182022. 04. 25.   11:30:18



152

2. Mi mikor történik? Találd meg az egymáshoz tartozó szavakat, 
kifejezéseket! – Коли що відбувається? Знайди слова та ре-
чення, які стосуються один одного!

Télen Tavasszal Nyáron Ősszel

meleg van sok zöldség és gyümölcs van olvad a hó

az emberek nyaralnak a tengerparton sok hó van

a gyerekek első alkalommal mennek az iskolába

gyakran esik az eső

3. Találd ki a találós kérdéseket! – Відгадай загадки!
Égből hullok, Se oldala, se feneke,
Fehér vagyok. Mégis, megáll a víz benne.
Szeretem a kemény fagyot.

                          

4. Olvasd el Sanyi levelét az időjárásról és válaszolj rá! – Прочитай 
лист Шандора та дай відповідь на нього!

Szia Misi!
Nálunk most rossz idő van. Esik az eső, felhős az ég, nem süt a 

nap és eléggé hűvös van. A fű és a növények megsárgultak. Kevés 
virág van. Az erdő fái lehullatták a leveleiket.

Milyen az időjárás nálatok? Írd meg, kérlek!
Minden jót! 
           Sanyi
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5. Mondd el, milyen nálatok most az időjárás! – Розкажи, яка у вас 
тепер погода!

6. Tanuld meg a mondókát! – Вивчи речення!
Süss fel nap, fényes nap!
Kertek alatt a ludaim megfagynak!

Fújja a szél a fákat,
Letöri az ágat, reccs!
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62. óra
Télen – Узимку

hóember, hópehely, hógolyó, hógolyózni, síelni, korcsolyázni, 
szánkózni, hokizni

1. Nézd meg jól a képet! Milyen új szavakat képezhetünk a „hó” 
szóval? – Подивись добре малюнки! Які нові слова можна 
утворити із словом «сніг»?

hó + ember = hóember
hó + golyó = hógolyó

hó + pehely = hópehely

2. Pótold a hiányzó szavakat! – Допиши відповідні слова!

orr, fehér, száj, kövér, szem

A hóember ....... ember,           
Piros ....... van, 
Fekete a ......., fekete a.......
Nagyon ...... és gömbölyű.                   
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3. Mit csinálnak a gyerekek télen? Nézd meg a képeket, olvasd el az 
alattuk lévő mondatokat! – Що роблять діти взимку? Подивись 
малюнки, прочитай речення під ними!

A gyerekek síelnek a parkban. Ő szánkózik.

A gyerekek hóembert építenek. A fiúk hokiznak.

   A gyerekek hógolyóznak. A kislány korcsolyázik.
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4. Helyettesítsd a képeket szavakkal! – Заміни картинки словами!

 van. Hull a  .Mindent   borít.  

szeretik a telet. Ők  építenek. A fiúk . A gyerekek 

. A fiúk  a parkban.

5. Te mit csinálsz szívesen télen? Kérdezd meg a barátodat is, aztán 
mondd el az osztálynak! – Що ти робиш залюбки взимку? 
Запитай і у друга, потім розкажи однокласникам!

Tamás: – Mit csinálsz szívesen télen?
Oleg: – Szívesen szánkózok. És te?
Tamás: – Én szívesen hokizok a barátaimmal.
Osztálynak: Tamás szívesen hokizik a barátaival.
 Oleg szívesen szánkózik.
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63. óra
Téli ünnepek – Зимові свята

ünnep, ünnepnapok, Mikulás, Szilveszter, újév, karácsony, ajándékok, 
ünnepelni, karácsonyfa, tűzijáték

1. Milyen ünnepek vannak télen? Találd meg minden mondathoz a meg-
felelő rajzot! – Які свята відзначають узимку? Підбери до кожного 
речення відповідний малюнок!

1) Decemberben van Mikulás.
2) A magyarok december 25–26-án ünneplik a karácsonyt.
3) Szilveszter december utolsó napján van.

2. Ki kinek ad ajándékot karácsonykor? Szerkessz/alkoss mondato-
kat! – Хто кому дає подарунки на Різдво? Побудуй речення!

Ki? Хто?

+

Kinek? Кому?

+
adok ajándékot

ajándékozok

Én
Apa
Anya
Báty
Nővér
Nagyszülők

nagyszüleim+nek
apá+nak
bátyám+nak
nekem
nővérem+nek
anyá+nak

1. 
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Mit? – Що?

Особові займенники у давальному відмінку 
мають такі форми:

én te ő mi ti ők
nekem neked neki nekünk nektek nekik

3. Olvasd el Sándor levelét és válaszolj rá! – Прочитай лист Шан-
дора та дай на нього відповідь!

Kedves Misi!
Azt kérdezted, nálunk milyen ünnepnapok vannak télen. 

Decemberben van Mikulás. A gyerekek kiteszik a csizmájukat az 
ablakba. A Mikulás édességet, almát, diót tesz bele. A karácsonyt 
is decemberben ünnepeljük. Ez a kedvenc ünnepem. Feldíszítjük 
a karácsonyfát. Anyukám süteményt süt és finom ételeket készít. 
A családunk este együtt ül az asztalnál. Vacsorázunk, karácsonyi 
énekeket énekelünk. Mindenki szép ajándékot kap. A szüleim 
játékokat és édességet ajándékoznak nekem, én pedig egy képet 
rajzolok nekik. December végén van szilveszter. Ezt az ünnepet a 
barátaimmal töltöm. Mindenütt tűzijáték van. Ti mikor ünnepelitek 
ezeket az ünnepeket? Mit ajándékoznak neked? Mesélj valamit!

Üdvözlettel: Sanyi.

4. Találd ki, milyen ünnepekről van szó! – Відгадай, про які зимові 
свята розповідають речення!

1) Az egész család együtt van. A szoba közepén karácsonyfa van. 
A gyerekek vidáman játszanak.

2) Kövér, piros ruhája van. A hátán nagy zsák, tele ajándékokkal. 
Mellette van a szánkója.
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64. óra
Mi szeretünk ünnepelni. – Ми любимо святкувати.

üdvözlés, kívánság, képeslap, télapó, születésnap, névnap

1. Olvasd el a dalt a fenyőfáról! – Прочитай пісеньку про ялинку!

 
Karácsonyfa

Jaj, de szép a karácsonyfa,
ragyog rajta a sok gyertya,

itt egy szép könyv, ott egy alma,
jaj, de szép a karácsonyfa.

Zöldellő szép karácsonyfánk
Zöldellő szép karácsonyfánk,

küldte Kárpát rengeteg,
zöld ágait ott növelték,

forró nyarak, zord telek.
Édesapánk, édesanyánk

díszítette fel nekünk,
csillogj újév hajnaláig,

csillogj kedves fa nekünk.

2. Olvasd el kifejezően a szavakat! Válaszd ki közülük azokat, 
amelyek a „Téli ünnepek” témához tartoznak. – Прочитай 
виразно слова! Вибери із них ті, які стосуються до теми 
«Зимові свята»!
fenyőfa, tavasz, február, december, télapó, hóember, ajándék, virág, 
szilveszter, tanár, Mikulás, dalolni/énekelni, tanulni, ajándékozni, 
megköszönni, írni, rajzolni, barkácsolni, díszíteni, dolgozni, olvasni, 
táncol, játszani, biciklizni, szánkózik
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3. Olvasd el az üdvözlőlapot! Melyik képeslaphoz tartoznak az üd-
vözletek? – Прочитай листівку! До якої листівки належать 
привітання?

Kedves András!
Köszöntelek a születés napod 

al kal mából. 
Sok szerencsét kívánok.

Barátod, Péter.

Kedves Nagyapa és Nagymama!
Kellemes karácsonyi 

ünnepeket és boldog új évet kíván unokátok, 
Marika.

4. Alkoss mondatokat! – Побудуй речення!

Sok boldogságot
Békés karácsonyt
Boldog születésnapot
Boldog új évet

+
kívánok/én
kívánunk/mi +

neked!
nektek!
önnek!
önöknek!

5. Olvasd el a levelet! Mondd el, hogyan ünnepelitek az iskolátokban 
az új évet! Válaszolj Misi levelére! – Прочитай лист! Розкажи, 
як святкують Новий рік у вашій школі! Дай відповідь на 
листа Міші!

Kedves Sanyi!
Azt kérdezted, hogyan ünnepeljük az iskolánkban az új évet. A 

terem közepén egy feldíszített fenyőfa áll. A fenyőfa nagy és szép. 
A zenetanárunk zongorázik. A gyerekek a fa körül táncolnak és 
énekelnek. Azután jön a Télapó és ajándékot oszt a gyerekeknek. Utána 
jön a hóember és hópelyhecske és kezdődik az álarcosbál. Mindenki 
vidám és boldog. Felköszöntjük egymást, boldog új évet kívánunk.

Ti hogyan ünnepelitek az új évet az iskolátokban? Válaszolj, 
légy szíves!

Üdvözlettel: Misi.
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65. óra
Tavasz – Весна

hóvirág, gyöngyvirág, kedvenc évszak

1. Ilyen lehet az időjárás tavasszal. Melyik mondat illik a képekhez? 
Számozd meg! – Такою може бути погода весною! Котре ре-
чення відповідає малюнку? Познач цифрою!

1) Esik az eső. 2) Hull a hó. 3) Süt a nap. 4) Felhős az ég.

2. Olvasd el a szöveget! A szöveg tartalma alapján egészítsd ki a 
mondatokat! – Прочитай текст! За змістом тексту доповни 
речення! 

Tavasz
Tavasz van. Március az első tavaszi hónap. Még hideg van, de 

már süt a nap, és olvad a hó. Április a tavasz második hónapja. 
Virágzik a hóvirág és a gyöngyvirág. Az emberek ilyenkor azt 
mondják:

„Áprilisban zöld a mező,
Bolondozik már az idő.”

Május a tavasz harmadik hónapja. Már meleg van. A fák és a 
virágok virítanak. A fű zöld. Az erdőben énekelnek a madarak.
1. Tavasz ...... 5. Májusban ........
2. Március...... 6. A fű ..........
3. Márciusban ....... 7. A fák és a virágok .......
4. Áprilisban ......... 8. A madarak ...........
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3. Fejtsd meg a találós kérdést! – Відгадай загадки!

1. Vigyázz rá, mert nagyon ravasz.   
S hamar becsap – ő a ......

       (.....) 

2. Én vagyok az első tavaszi virág,   
Hófehér ruhám a hó alól kikandikál.

       (.....) 

4. Beszélj az osztálytársaidnak a kedvenc tavaszi hónapodról! – 
Розкажи однокласникам про свій улюблений місяць весни!
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66. óra
Tavaszi ünnepek – Весняні свята

nőnap, anyák napja, munka ünnepe, húsvét, tavaszi szünet, húsvéti 
nyúl

1. Milyen tavaszi ünnepeket ismersz? Nézd meg a képeket, olvasd 
el az alattuk lévő szöveget! – Які свята відзначаємо навесні? 
Подивись картинки, прочитай текст під ним!

1. Március 8-án Ukrajnában a nőnapot ünneplik. 2. Május 1-jén a 
munka ünnepét méltatjuk. 3. Május első vasárnapján köszöntjük 
az édesanyákat. 4. Tavasszal ünnepeljük a húsvétot.
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2. Szerkessz mondatokat a képek alapján! – Побудуй речення за 
малюнками!

Én a mi nagyapánk a húgom

a mi apánk kívánság anya nagymama

tanárnő minden jót nők napjára.

3. Olvasd el a levelet! – Прочитай лист!

Kedves Misi!
Hogy vagy? Én jól vagyok. Most húsvét van, és nekünk most 

van a tavaszi szünidőnk. Mindenki készül erre a nagy ünnepre. 
A lányok hímes tojást festenek. A húsvéti nyuszi szintén hoz 
ajándékot a gyermekeknek. Az én anyukám ajándékot vesz 
nekünk. Ti hogyan ünnepelitek a húsvétot? Várom válaszod!

Minden jót!
Sanyi
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4. Melyik állítás igaz, és melyik hamis? – Яке із тверджень 
правильне, а яке – ні?

1. Nyáron ünnepeljük a húsvétot. 
2. A lányok képeket festenek.
3. A gyerekeknek tavaszi szünidő van.
4. A húsvéti nyuszi ajándékot hoz.
5. Gábor anyukája ajándékot vesz a gyerekeinek.

5. Milyen ünnepekhez illenek a képek? – Яким святам відповіда-
ють малюнки?

6. Melyik a kedvenc tavaszi ünneped? Miért? Mondd el! – Яке 
весняне свято подобається тобі найбільше? Чому? Розкажи!
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67. óra
Tavaszi és nyári szünidők – Весняні та літні канікули

szünidő, tart, utazni, külföldre, pihenés

1. Mikor van szünidő a magyar gyerekeknek és mikor van az ukrán 
gyerekeknek? Hasonlítsd össze! – Коли канікули в угорських 
дітей, а коли – в українських дітей? Порівняй! 

Őszi szünidő

Téli szünidő

Tavaszi szünidő

Nyári szünidő

Magyarországon Ukrajnában
Október 23-tól 
november 2-ig
December 20-tól 
január 5-ig
Április 2-től április 8-ig
Június 15-től 
szeptember 1-ig

Október 24-től november 
1-ig
December 24-től január 
10-ig
Március 25-től március 
30-ig
Június 1-től szeptember 1-ig

2. Olvasd el Sanyi heti tervét a tavaszi szünidőre! Szerkessz mon-
datokat! – Прочитай розклад Шандора на тиждень весняних 
канікул! Побудуй речення!

Hétfő: úszni megy.
Kedd: színházba megy.
Szerda: moziba megy 
a barátaival.

Csütörtök: az unokatestvére születésnapjára 
megy.
Péntek: meglátogatja a nagyszüleit.
Szombat: külföldre utazik.
Vasárnap: kirándulni megy a családjával.

Példa:  Hétfőn Gábor úszni megy az uszodába.

3. Mit szoktál leggyakrabban csinálni a tavaszi szünidőben? Beszél-
gessetek egymással! – Що ти робиш найчастіше під час весня-
них канікул?

Példa:

Én sétálok az erdő-
ben. És te?

Mit csinálsz  
leggyakrabban  

a tavaszi szünidő-
ben?
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Oleg: – Mit csinálsz leggyakrabban a tavaszi szünidőben?
Irina: – Én sétálok az erdőben. És te?

4. Olvasd el Misi levelét és válaszolj neki! – Прочитай листа Міші 
і дай на нього відповідь!

Kedves Sanyi!
Hogy vagy? Nálunk minden rendben van. Szerencsére 

vége az iskolának. Megkezdődött a nyári szünidő. Júniusban 
a nagymamámmal falura utazunk. Ott van a családnak egy 
nyaralója. Lehet ott úszni a folyóban, búvárkodhatok, és sokat 
lehet napozni. A gyümölcsöskertben sok fa van. Itt sokat 
dolgozunk. Szívesen segítek a nagymamámnak, amit szívesen 
teszek. Késő délután a barátaimmal biciklizek vagy futballozok. 
Nyáron minden olyan jó és vidám.

Te mit csinálsz nyáron? Írjál, légy szíves!
Minden jót: Misi.

5. Milyen terveid vannak a nyári szünidőre? – Які плани у тебе на 
літні канікули?

6. Olvasd el kifejezően a verset! Tanuld meg! – Прочитай виразно 
вірш! Вивчи!

Szünidő
Végre itt a szünidő
Játékra is van idő

Vége van a tanulásnak
Helye van a kacagásnak

Pihennek a tanárok
Örülnek a diákok.

                                                   /Keresztesi Anikó/
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68. óra
Nyáron – Улітку

fényes, hőmérő, kitűnő, hűvös, erős, napos, fülledt, sok élmény

1. Nézd meg a képeket! Milyen évszakok ezek? Olvasd el a szöveget! 
Határozd meg melyik szöveg tartozik hozzájuk! – Подивись 
малюнки! Які це пори року? Визнач, який текст відповідає 
їм!

1) Nyár van. Nagyon meleg van. A gyerekeknek nyári szünidő 
van. Ők úsznak, labdáznak és napoznak.
2) Tavasz van. Még nincs nagyon meleg. Néhol még hó van. Már 
nyílik a hóvirág. Az erdő fölött madarak repülnek. Ők délről 
jöttek vissza.

2. Milyen az időjárás nyáron? Olvasd el kifejezően a szöveget! – Яка 
погода влітку? Прочитай виразно текст! 

Nyári hónapok: június, július, augusztus. Nyáron meleg van. 
A hőmérséklet 25 Celsius-fok körül van. Az időjárás szép. A nap 
fényesen süt. Az ég kék. Nyáron gyakran van vihar. A gyerekeknek 
nyári szünidő van, ami három hónapig tart. Sokat bicikliznek, 
úsznak a tóban, napoznak, fociznak, teniszeznek, röplabdáznak 
és kosárlabdáznak.

A gyerekek szeretik a nyarat.

3. Milyen az időjárás ma? Beszélj róla! – Яка погода сьогодні? 
Розкажи про неї!
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4. Olvasd el kifejezően a verset! Készíts a vers alapján nyári rajzot! – 
Прочитай виразно вірш! Намалюй малюнок про літо за ним!

Nyári rajz
„Hogy mit láttam? Elmondhatom.

De jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,

Csak nézd, csak nézd a kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
Ez itt az út, felénk futó,
Ez itt akác, ez itt levél,
Ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
Hasát veri a nyári fű,
Ez itt virág ezer, ezer,

Ez a sötét gyalogszeder,
Ez itt a szél, a repülés,

Az álmodás, az ébredés,
Ez itt gyümölcs, ez itt madár,

Ez itt ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
Ha hull a hó nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó:
Ez volt a ház, ez volt a tó.”

                                                            /Nemes Nagy Ágnes/

5. Mi jellemző nyáron a természetre? – Що характерне для при-
роди влітку?

Sok virág illatozik.
A fákon érett és éretlen gyümölcsök vannak.
Érik az eper, a cseresznye, a málna, a meggy.
Új zöldséget lehet venni.
Érik a búza.
Az állatok gondozzák a kicsinyeiket.
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69. óra
Évszakok – Пори року

1. Nézz a képekre és olvasd el a mondatokat! Mondd meg, melyik 
mondat melyik képhez tartozik! – Подивись на малюнки і 
прочитай речення! Розкажи, яке речення якого малюнка 
стосується!

3     1    

2  4 

A) Nagyon hideg van és felhős az ég. Hull a hó.
B) Meleg van, olvad a hó. Az erdőben nyílik a kökörcsin.
C) Fülledt/nagyon meleg van. Erősen süt a nap. A madarak 

énekelnek. A gyerekek a tóparton strandolnak.
D) Esik az eső és fúj a szél. A gyerekek a szobából nézik a kinti időt. 

A madarak nem csiripelnek.
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2. Találd ki a találós kérdéseket az évszakokról! – Відгадай загадки 
про пори року!

1. Trikóban és sortban jár,
S folyton strandol, ő a ......

 (.....)
2. Havat olvaszt, vizet ont,

Fényt áraszt, lombot bont.
 (.....)
3. Vörös, sárga, bronz és barna,

Színesedik a paletta.
Mire lehull minden ágról,
Álmodhatunk csak a nyárról.
A sok levél útra kel,
Jelzi, hogy ő megérkezett.

 (.....)
4. Ajtót, ablakot becsukok,

A kéményből füstöt lopok.
A gyerekek engem várnak,
A felnőttek nem kívánnak.

 (.....)
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3. Hasonlítsd össze a képet az alatta lévő szöveggel! Mi nem helyes 
a szövegben? – Порівняй малюнок із текстом під ним! Що не-
правильно в тексті? 

Nyáron
Február van. Nagyon hideg van. A nap nem süt. Esik az eső. A 

gyerekek iskolába járnak. Nincs szünidő.
A tóban sok gyerek fürdik. A parton fociznak, kosárlabdáznak. 

Ketten piknikeznek, ketten pedig napoznak. Egy gyerekcsoport 
az erdőbe megy kirándulni. Ők síelnek.

4. Te hogyan töltöd a nyarat? Milyen terveid vannak a nyárra? – Як 
ти проводиш літо? Які у тебе плани на літо?

5. Pantomim játék: Mit csinálsz a nyáron? Mutogasd el, mit fogsz 
csinálni nyáron! Az osztálytársaid találják ki!

Hurrá! Hurrá!
Itt a nyári szünidő!
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70–71. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

Játék: Ünnepek és évszakok.
3-4 gyerek játszik. Minden játékosnak van 6-8 bábuja. A kérdésekre 
kell helyes választ adni. Akinek 4 egyforma bábut sikerül elhelyezni 
a helyes válaszokkal, az a győztes (a bábuk állhatnak vízszintesen és 
függőlegesen).
Itt például az X játékos nyert. Minden helyes válasz 1 pont.
O
X
O X
O X
* * * X *

Mikor ünnepeljük 
a nőnapot?

Mit csinálunk 
nyáron?

Hány napból áll 
április?

Milyen az időjárás 
ősszel?

Milyen az időjárás 
nyáron?

Mit csinálunk 
tavasszal?

Jellemezd az idő-
járást. 

Mit csinálnak a 
gyerekek? 

Mit csinálnak a 
gyerekek?

Jellemezd az idő-
járást. 

Mit csinálnak a 
gyerekek? 

Hogy hívják ezt az 
ünnepet? 

Mikor ünneplik 
a karácsonyt Ma-
gyarországon?

Mikor ünneplik a 
húsvétot Magyar-
országon?

Melyek a téli hó-
napok?

Mit ajándékoznak 
a szülők a gyere-
keknek karácsony-
ra?

Mikor ünnepeljük 
a karácsonyt Uk-
rajnában?

Hogyan ünnepel-
jük a karácsonyt 
Magyarországon?

Melyek a nyári 
hónapok?

Hány napból áll 
február?

Milyen az időjárás 
télen?

Hogyan köszön-
tünk a születésna-
pon?

Melyek az őszi 
hónapok?

Mikor van szün-
idő?

Mit csinálnak a 
gyerekek? 

Milyen évszak ez? Milyen ünnep ez? Mit csinálnak a 
gyerekek? 

Mit csinálnak a 
gyerekek? 

Jellemezd az idő-
járást! 

Mit csinálunk 
télen?

Hogyan ünnepel-
jük a szilvesztert?

Mit csinálsz a nyá-
ri szünidőben?

Sorold fel a tavaszi 
hónapokat!

Mikor van a szüle-
tésnapod?

Milyen az időjárás 
tavasszal?
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Szótár az I. fejezethez
Словник до І розділу

baba – лялька
cica – кішка
diák – студент
fa – дерево
gomba – гриб
kacsa – качка
labda – м’яч
mama – мама
nap – день
apa, papa – тато
rák – рак
sál – шарф
tanár – вчитель
vár – зáмок
ki? – хто?
mi? – що?
ő – він, вона, воно
kacsa – качка
szám – число
zsák – мішок
szoba – кімната
ajtó – двері
asztal – стіл
gyár – завод
magyar – угорський
nagy – великий
nagymama – бабуся
ágy – ліжко
nyár – літо
nyak – шия
nyílik – відкривається
lány – дівчина
anya – мама
tyúk – курка
bástya – бастіон
ketyeg – цокає
ponty – карп
sok – багато
okos – розумний
orvos – лікар

három – три
orr – ніс
bors – чорний перець
óra – урок, годинник
róka – лисиця
mókus – білка
hó – сніг
ló – кінь
só – сіль
hajó – корабель
udvar – двір 
tej – молоко
sajt – сир 
jég – лід 
helyes – правильно  
olyan – такий  
öt – п’ть 
zöld – зелений 
újság – газета 
kút – колодязь 
nyúl – зáєць 
június – червень 
július – липень 
utca – вулиця 
mező – поле
jó – добре
vaj – масло
ajtó – двері
hely – місце
milyen? – який? яка? яке?
ibolya – фіалка
könyv – книжка
öröm – радість
uborka – огірок
tanulni – вчитися
új – новий
út – дорога
köszönöm – дякую
erdő – ліс
ősz – осінь
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Szótár a IІ. fejezethez
Словник до ІІ розділу

család – сім’я
szülők – батьки
anya – мама
apa – батько
nagymama – бабуся
nagyapa – дідусь
testvérek – брати і сестри
fiútestvér – брат
báty – старший брат
öcs – молодший брат
lánytestvér – сестра
nővér – старша сестра
húg – молодша сестра
nagynéni – тітка
nagybácsi – дядько
lánygyermek – дочка
fiúgyermek – син
unokatestvér – двоюрідний брат 

або сестра 
unokabáty – двоюрідний старший 

брат
unokaöcs – двоюрідний молодший 

брат, племінник
unokanővér – двоюрідна старша 

сестра
unokahúg – двоюрідна молодша 

сестра, племінниця
gyerek – дитина 
rokon – родич
munkás – робітник
orvos – лікар
tanár – вчитель
pék – пекар

eladó – продавець
mérnök – інженер
sofőr – шофер
programozó – програміст
könyvtáros – бібліотекар
titkárnő – секретарка
ápolónő – медсестра
szabó – кравець
festő – муляр
háziasszony – домогосподарка
dolgozik – працює
tanul – вчиться
elárusít – продає
varr – шиє
tanít – навчає
rajzol – малює
süt – пече
gyógyít – лікує
fest – фарбує
autót vezet – водить автомобіль
szab – кроїть
iskolа – школа
gyár – завод
egyetem – університет
gazdaság – господарство
bolt – магазин
kórház – лікарня
könyvtár – бібліотека
pékség – пекарня
él – жити
lakik – проживає
város – місто
falu – село
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Szótár a ІIІ. fejezethez
Словник до ІІІ розділу

osztály – клас
udvar – двір
étkezde – їдальня
tornaterem – спортзал
földszint – цокольний поверх
könyvtár – бібліотека
olvasóterem – читальний зал
igazgatói szoba – директорська
játszik – грається
számol – рахує
ír – пише
olvas – читає
tornázik – робить зарядку
beszél – говорить
néz – дивиться
eszik – їсти
fut – біжить
rajzol – малювати
ugrál – стрибати
táncol – танцює
ad – дає
vesz – бере, купує
egy dalt dalol – співає пісню
fordít – перекладає
új szavakat tanul – вчить нові слова
tábla – класна дошка
asztal – стіл
szék – стілець
pad – парта
kép – картина
könyvesszekrény – книжкова шафа
tanári asztal – вчительський стіл
piros – червоний
zöld – зелений
barna – коричневий
sárga – жовтий
fekete – чорний
fehér – білий
szürke – сірий

kréta – крейда
alatt – під
fölött (felett) – над
mellett – біля
előtt – перед
mögött – за
között – між
körül – навколо
fal – стіна
ajtó – двері
ablak – вікно
ablakpárkány – підвіконник
iskolatáska – портфель
füzet – зошит
könyv – книжка
tolltartó – пенал
radír – гумка
toll – ручка
ceruza – олівець
hegyező – стругалка
körző – циркуль
vízfesték – акварельна фабра
ecset – пензлик
napló – щоденник
mappa – папка
hétfő – понеділок
kedd – вівторок
szerda – середа
csütörtök – четвер
péntek – п’ятниця
szombat – субота
vasárnap – неділя
matematika – математика
nyelvtanóra – урок мови
irodalom – література
torna – фізкультура
munka – праця
földrajz – географія
történelem – історія
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Szótár a ІV. fejezethez
Словник до ІV розділу

kerékpározik/biciklizik – кататися 
на велосипеді

úszik – плавати
röplabdázik – волейбол
futballozik – футбол
sakkozik – грати в шахи
tollaslabda – бадмінтон
tenisz – теніс
kézilabda – гандбол
zongorázik – грати на фортепіано
gördeszkázik – кататися на 

скейтборді
köt – в’язати
zenét hallgat – слухати музику
számítógépezik – сидіти за 

комп’ютером
barkácsol – майструвати
görkorcsolyázik – кататися на 

роликах
gitározik – грати на гітарі
moziba járni – ходити в кіно
színházba jár – ходити в театр
lustálkodik – лінуватися
reggel – ранок
ma – сьогодні
este – вечір
éjszaka – ніч
fél – пів
negyed – чверть
háromnegyed – три чверті
nap – день
felkel – встає

lefekszik – лягає спати
menni valakivel valahova – йти 

кудись з ким-небудь
televíziót néz – дивиться телевізор
sétál – іде на прогулянку
tudni kell/muszáj – треба знати
szükséges – необхідно
mindig – завжди
gyakran – часто
néha – інколи
ritkán – рідко
sosem – ніколи
kirándul – ходить на екскурсію
piknikezik – пікнік
folyó – річка
tenger – море
tó – озеро
halászik – ловить рибу
búvárkodik – займатися дайвінгом
napozik – засмагати
kirándul /gyalog/ – ходить на 

екскурсію пішки
hátizsák – рюкзак
hálózsák – спальний мішок
sátor – палатка
fazék – кастрюля
búvárszemüveg – окуляри для 

дайвінгу
viszek magammal – беру з собою
drága – дорогий
olcsó – дешевий
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Szótár az V. fejezethez
Словник до V розділу

haj – волосся
fej – голова
arc – лице
szem – око
fül – вухо
orr – ніс
száj – рот
kar – рука
kéz – рука
ujj – палець
láb – нога
talp – ступня
ajak – губи
kerek – круглий
ovális – овальний
egyenes – прямий
göndör – кучерявий
kövér – товстий
sovány – худий
alacsony – низький
magas – високий
nagy – великий
kicsi – маленький
hosszú – довгий
rövid – короткий
beteg – хворий
fogfájás – зубний біль
fáj – болить
hát – спина
nyak – шия
fog – зуб

fagylalt – морозиво
sajnos – на жаль
kivizsgálás – медичний огляд
orvosság/gyógyszer – ліки
orvos – лікар
láz – гарячка, жар
megfázás – застуда
felírni valamit – виписати що-
небудь
recept – рецепт
váróterem – фоє 
sapka – шапка
pulóver – пуловер
nadrág – штани
cipő – туфлі
blúz – блузка
kabát – пальто
szoknya – спідниця
csizma – чоботи
póló – футболка
ruha – сукня
farmernadrág – джинси
ing – сорочка
hord/visel – носити
felveszi – одягає
levenni – зняти
sál – шарф
kesztyű – рукавиці
sportruha – спортивний костюм
sportcipő – кросівки
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Szótár a VI. fejezethez
Словник до VI розділу

patak – струмок
folyó – річка
tenger – море
hegy – гора
erdő – ліс
rét – луг
kert – город
park – парк
sztyepp – степ
mező – поле
sivatag – пустеля
fa – дерево
virág – квітка
természet – природа
nyúl – кролик
medve – ведмідь
farkas – вовк
róka – лисиця
mókus – білка
sün – їжак
béka – жаба
madár – птах
mászik – лазити
ugrál – стрибає
repül – летіти
еlefánt – слон
teve – верблюд
majom – мавпа
zebra – зебра
víziló – бегемот
zsiráf – жирафа
papagáj – папуга
krokodil – крокодил
orrszarvú – носоріг
oroszlán – лев
tigris – тигр
veszélyes – небезпечний
állatkert – зоопарк
állatpark – зоосад

jegesmedve – білий ведмідь
póniló – поні
kenguru – кенгуру
tehén – корова
ló – кінь
bárány – баран
tyúk – курка
kakas – півень
macska – кішка
kutya – пес
disznó – свиня
tengerimalac – морська свинка
aranyhal – золота рибка
kanári – канарейка
hörcsög – хом’як
teknősbéka – черепаха
kecske – коза
cinege – синиця
varjú – ворона
kakukk – зозуля
barátságos – дружній
zöldségeskert – огород
uborka – огірок
paradicsom – помідор
burgonya/krumpli – картопля
hagyma – цибуля
sárgarépa – морква
cékla – буряк
dinnye – кавун
fokhagyma – часник
petrezselyem – петрушка
sárgadinnye – диня
körte – груша
meggy – вишня
barack – абрикос
földieper – полуниця
tulipán – тюльпан
ibolya – фіалка
liliom – лілія
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Szótár a VII. fejezethez
Словник до VII розділу

hónapok – місяці
évszakok – пори року
tél – зима
tavasz – весна
nyár – літо
ősz – осінь
január – січень
február – лютий
március – березень
április – квітень
május – травень
június – червень
július – липень
augusztus – серпень
szeptember – вересень
október – жовтень
november – листопад
december – грудень
időjárás – погода
hideg – холодно
meleg – тепло
felhős – хмарний
szeles – вітряний
havazik – іде сніг
esik – паде
olvad – тане
süt a nap – світить сонце
hull a hó – паде сніг
fúj a szél – віє вітер
hóember – сніговик
hópehely – сніжинка
hógolyó – сніжок
hógolyózni – грати в сніжки
síel – кататися на лижах
korcsolyázik – кататися на ковзанах
szánkózik – кататися на санках
hokizik – грати в хокей
ünnep – свято

újév – Новий рік
karácsony – Різдво
ajándékok – подарунки
ünnepel – святкувати
karácsonyfa – різдвяна ялинка
tűzijáték – феєрверк
üdvözlés – привітання
kívánság – побажання
képeslap – листівка
Télapó – Санта
születésnap – день народження
névnap – іменний день, іменини
hóvirág – пролісок
gyöngyvirág – конвалія
kedvenc évszak – улюблена пора 

року
nőnap – Міжнародний жіночий 

день
anyák napja – День матері
munka ünnepe – день праці
húsvét – Пасха
tavaszi szünet – весняні канікули
húsvéti nyúl – пасхальний кролик
szünidő – канікули
tart – триває
utazik – їхати
külföldön – за кордоном
pihenés – відпочинок
fényes – яскравий
hőmérő – градусник
kitűnő – відмінно
hűvös – прохолодно
erős – сильний
napos – сонячний
fülledt – душний
sok élmény – багато вражень
ünnepnapok – святкові дні
szilveszter – переддень Нового року
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