
Varázslatos német nyelv – Kezdő A kötet 

Szójegyzék 

 

 

1. fejezet 

 

Bonbon, der/das (többes szám: Bonbons) cukorka 

Buch, das könyv 

Domino, der  dominó 

Du bist dran! Te következel! 

erste első 

Filzstift, der (többes szám: Filzstifte)  filctoll 

Gummibärchen, das gumimaci 

gut jó 

Ich bin … … vagyok.  

Ich habe … Nekem van … 

Ich heiße … A nevem … 

Karte, die (többes szám: Karten) kártya 

komm! gyere! 

Lutscher, der  nyalóka 

Memory memóriajáték 

Pinsel, der  ecset 

Radiergummi, der radírgumi 

Schokolade, die  csokoládé 

Schultag, der  tanítási nap 

Schultüte, die édességekkel teli papírtölcsér, amelyet az 
elsős gyerekek az első tanítási napon kapnak 

spielen játszik 

Teddybär, der  játékmackó 

toll klassz, príma 

Und du?  És te? 

Was hast du? Neked mid van? 

Wie heißt du?  Hogy hívnak? 

 

 

2. fejezet 

 

Bruder, der fiútestvér 

Das ist … Ez … (rámutatunk valamire/valakire) 

Guten Abend! Jó estét! 

Guten Morgen! Jó reggelt! 

Guten Tag! Jó napot! 

Hund, der kutya 

Katze, die  macska 

Mutter, die  anya 

Oma, die nagymama 

Opa, der nagyapa 

Schere, die (többes szám: Scheren) olló 

Schwester, die  lánytestvér 



Vater, der  apa 

 

 

3. fejezet 

 

Badezimmer, das fürdőszoba 

baut épít 

Bett, das ágy 

Brücke, die híd 

Computer, der számítógép 

Das ist … Az (itt) a … 

Fenster, das ablak 

Floh, der bolha 

Garten, der kert 

Haus, das ház 

Hier ist … Itt van … 

Hier steht … Itt áll … 

Kinderzimmer, das gyerekszoba 

Küche, die konyha 

Lampe, die lámpa 

Maus, die egér 

mein/meine enyém 

Mücke, die szúnyog 

Schlafzimmer, das hálószoba 

Schrank, der szekrény 

Stuhl, der szék 

Tisch, der asztal 

Tür, die ajtó 

Wohnzimmer, das nappali szoba 

Zimmer, das szoba 
 

4. fejezet 

 

Bist du tierlieb? Szereted az állatokat? 

Ente, die kacsa 

Gans, die liba, lúd 

Goldfisch, der aranyhal 

Hamster, der hörcsög 

Hier wohnen/wohnt… Itt laknak/lakik… 

Huhn, das tyúk 

Hund, der kutya 

im Haus a házban 
im Wohnzimmer a nappali szobában 

in der Küche a konyhában 
in meinem Zimmer a szobámban 

Katze, die macska 

Maus, die egér 



Meerschweinchen, das tengerimalac 

Papagei, der papagáj 

Pony, das póni(ló) 

Schildkröte, die teknősbéka 

Schwein, das  disznó 

Taube, die galamb 

Tier, das (többes szám: Tiere) állat 

unser/unsere miénk 

 

 

5. fejezet 

 

blau  kék 

Bluse, die blúz 

braun  barna 

bunt színes 

Ecke, die (többes szám: Ecken) sarok 

grau  szürke 

grün  zöld 

Hose, die nadrág 

Hut, der kalap 

Jacke, die dzseki 

Kleid, das (többes szám: Kleider) ruha 

lila  lila 

orange  narancssárga 

Pulli, der pulóver 

Puppe, die játékbaba 

Rock, der szoknya 

rosa  rózsaszín 

rot  piros 

Schal, der sál 

Schuhe, die  cipők 

schwarz fekete 

T-Shirt, das póló 

weiß  fehér 

 

 

6. fejezet 

 

acht nyolc 

alt öreg 

Deutsch, das német (nyelv) 

Dienstag, der kedd 

Donnerstag, der csütörtök 

drei három 

eins egy 

Freitag, der péntek 

fünf öt 



Gute Nacht! Jó éjt! 

Hexe, die  boszorkány 

Kunst, die rajz (tantárgy) 

Mathematik, die matematika 

Mittwoch, der szerda 

Montag, der hétfő 

Musik, die ének-zene 

neun kilenc 

Offizier, der (rendőr)tiszt 

Papagei, der papagáj 

Sachkunde, die környezetismeret 

Samstag, der szombat 

schlafen alszik 

sechs hat 

sieben hét 

Sonntag, der vasárnap 

Sport, der testnevelés 

Ungarisch, das magyar (nyelv) 

vier négy 

Werken, das technika 

zehn tíz 

zwei kettő 

 

7. fejezet 

Badminton spielen tollasozik 

Buch, das könyv 

Danke! Köszönöm! 

Fahrrad, das bicikli 

Fangen spielen fogócskázik 

Fußball spielen focizik 

Fußball, der focilabda 

Gameboy, der gameboy 

Geburtstag, der születésnap 

Geburtstagsparty, die szülinapi buli 

gern szívesen 

Geschenk, das ajándék 

Herzlichen Glückwunsch! Szívből gratulálok! 

Hund, der kutya 

Karten spielen kártyázik 

Legos, die legó 

Memory spielen memóriajátékot játszik 

Memory-Spiel, das memóriajáték 

Puste die Kerzen aus! Fújd el a gyertyákat! 

Roboter, der robot 

Spielzeugauto das,  játékautó 

Teddybär, der játékmackó 

Tischtennis spielen pingpongozik 

Wie alt bist du? Hány éves vagy? 



8. fejezet 

 

Affe, der majom 

Akrobat, der akrobata 

Auge, das (többes szám: Augen)   szem 

Augenbrauen, die szemöldök 

Clown, der bohóc 

Clown, der bohóc 

Dompteur, der állatidomár 

Elefant, der elefánt 

Giraffe, die zsiráf 

Haare, die haj 

Hund, der kutya 

Jongleur, der zsonglőr 

Kopf, der   fej 

Löwe, der oroszlán 

Luftballon, der lufi 

Mund, der száj 

Nase, die orr 

Ohr, das (többes szám: Ohren) fül 

Pferd, das ló 

Robbe, die fóka 

Seiltänzerin, die kötéltáncosnő 

Zauberer, der varázsló 

Zirkus, der cirkusz 

 

9. fejezet 

 

abends esténként 

Ananas, die ananász 

Apfel, der alma 

aß evett 

Ball, der bál 

Birne, die körte 

brauchen szüksége van valamire 

Brezel, die perec 

Brot, das kenyér 

Brötchen, das zsemle 

Butter, die vaj 

Ei, das tojás 

Erdbeere, die eper 

finden talál 

Finger, der ujj 

Gurke, die uborka 

Guten Appetit! Jó étvágyat! 

Käse, der sajt 

kaufen vásárol 

Kirsche, die cseresznye 



Kopfsalat, der fejes saláta 

Kürbis, der tök 

Liste, die lista 

Milch, die tej 

Paprika, die paprika 

Paprikaschote die,  paprika (zöldség) 

Petersilie, die petrezselyem 

Pflaume, die szilva 

Sauerkraut, das savanyú káposzta 

stand állt 

Tomate, die paradicsom 

Zwiebel, die hagyma 

 
 

10. fejezet 

Arm, der kar 

Bauch, der has 

Bein, das láb 

dunkel  sötét 

faul lusta 

fern távol 

fleißig szorgalmas 

froh vidám 

gerade egyenes 

groß nagy 

Haare, die haj 

Haut, die bőr 

hell világos 

hoch magas 

klein kicsi 

langsam lassú 

laut hangos 

leise halk 

nah közel 

Po, der popsi 

rein tiszta 

schief ferde 

schmutzig koszos 

schnell gyors 

tief mély 

traurig szomorú 

verschieden különböző 

 

 

 

 

 



Feladatutasítások 

 

Aufgabe feladat 

Basteln wir! Barkácsoljunk! 

Basteln wir Fingerpuppen!  Készítsünk újbábot! 

Basteln wir ein Memory! Készítsünk memóriajátékot! 

Basteln wir einen Partyhut! Készítsünk partikalapot! 

Beispiel példa 

Benenne! Nevezd meg! 

Benenne die fehlenden Zahlen!  Nevezd meg a hiányzó számokat! 

Benenne die Gegenstände! Nevezd meg a tárgyakat! 

Benenne die Sachen! Nevezd meg a dolgokat! 

Benenne die Tiere! Nevezd meg az állatokat! 

Beschreibe die Sachen!  Írd le a dolgokat! 

Bilde Sätze und male die Bilder aus! Alkoss mondatokat, és színezd ki a 

képeket! 

Eine Runde aussetzen. Egy körből kimaradsz. 

Ergänze! Egészítsd ki! 

Errate!  Találd ki! 

Errate und sag laut! Találd ki és mondd hangosan! 

Erzähle! Meséld el! 

Erzähle deinem Partner, was du bekommen hast! Meséld el a társadnak, mit kaptál!  

Erzähle es deinem Partner! Mesélj róla a társadnak! 

Erzähl deinem Partner von deiner Familie! Mesélj a családodról a társadnak! 

Finde die Paare? Megtalálod a párját? 

Frag deinen Partner! Kérdezd meg a társadat! 

Geh … Felder vor!  Menj … mezőt előre! 

Geh… Felder zurück!  Menj … mezőt hátra! 

Haustiere oder Wildtiere?  Háziállat vagy vadállat? 

Hilf Anna!  Segíts Annának! 

Hör zu!  Figyelj oda! 

Hör zu und mach mit!  Figyelj oda és csináld/mutasd te is! 

Hör zu und markiere! Figyelj oda és jelöld be! 

Hör zu und nummeriere!  Figyelj oda és számozd meg! 

Hör zu und schau das Bild an! Figyelj oda és nézd meg a képet! 

Hör zu und schreib die Zahlen! Figyelj oda és írd le a számokat! 

Hör zu und sing mit! Figyelj oda és énekelj te is! 

Hör zu und spiel mit! Figyelj oda és játszd el! 

Hör zu und sprich die Wörter nach! Figyelj oda és ismételd a szavakat! 

Hör zu und sprich nach! Figyelj oda és ismételd! 

Hör zu und wiederhole den Reim!  Figyelj oda és ismételd a verset! 

Hör zu und wiederhole!  Figyelj oda és ismételd! 

Ihr braucht einen Würfel! Szükségetek lesz egy dobókockára! 

Mach mit, spiel mit! Mutasd, játszd el! 



Male das Bild aus! Fesd ki a képet! 

Male die Bilder aus! Fesd ki a képeket! 

Markiere sie/es!  Jelöld be! 

Markiere das richtige Bild! Jelöld be a helyes képet! 

Markiere die Eigenschaften!  Jelöld be a tulajdonságokat! 

Markiere die Tiere! Jelöld be az állatokat! 

Markiere und sag laut! Jelöld be és mondd ki hangosan! 

Nenne sie laut! Nevezd meg őket hangosan! 

Noch einmal würfeln. Még egyszer dobhatsz. 

Nummeriere! Számozd be! 

Obst oder Gemüse? Gyümölcs vagy zöldség? 

Ordne zu! Csoportosítsd! 

Paul hat 9 Geschenke! Paulnak 9 ajándéka van. 

Rate, was die Kinder machen! Találd ki, mit csinálnak a gyerekek! 

Rechne laut (+ plus/– minus)! Számolj hangosan (+ plusz / - mínusz)!  

Sag die Farben laut! Mondd ki a színeket hangosan! 

Sag die Zahlen laut!  Mondd ki a számokat hangosan! 

Sag es laut!  Mondd hangosan! 

Sag, was die Kinder zeigen, und zeig das Gegenteil! Mondd el, mit mutatnak a gyerekek, és 
mutasd az ellenkezőjét! 

Sag, welche Tiere du siehst! Mondd el, mely állatokat látod! 

Sag, wer auf dem Bild fehlt! Mondd el, ki hiányzik a képről! 

Schau das Bild an, sag laut, und zeig das Gegenteil! Figyeld meg a képet, mondd hangosan és 

mutasd meg az ellentétét! 

Schreib die Zahl! Írd be a számot! 

Schreib die Zahlen von …!  Írd be a … számokat! 

Schreib weiter! Írd tovább! 

Sing das Lied!  Énekeld el a dalt! 

Sing das Lied mit anderen Namen! Énekeld a dalt más névvel! 

Singen wir!  Énekeljünk! 

Spiel Domino mit deinem Partner! Dominózzatok a társaddal! 

Spiel mit deinem Partner!  Játssz a társaddal! 

Spiel mit deinem Partner Gegensatzspiegel!  Játssz a társaddal ellentétjátékot! 

Spielidee! Játékötlet! 

Spielt Reimecho! Játssz rímvisszhangot! 

Sprich! Beszélj! (Mondd hangosan!) 

Sprich die Wörter nach! Ismételd a szavakat! 

Sprich mit deinem Partner! Beszélj a társaddal! 

Sprich nach! Ismételd! 

Sprich so! Mondd így! 

Sprich über dich und deinen Freund / deine Freundin! Beszélj magadról és a 

barátodról/barátnődről! 

Such … Unterschiede! Keresd meg a … különbséget! 

Such auf dem Bild in der Aufgabe 2.! Keresd meg a 2. feladatban látható képen! 

Such das Kuckucksei! Keresd meg a kakukktojást! 



Such das Kuckucksei und markiere es! Keresd meg a kakukktojást, és jelöld be! 

Such den richtigen Weg! Keresd meg a helyes utat! 

Such das Gegenteil! Keresd meg az ellentétét! 

Such die Paare! Keresd meg a párokat! 

Such die Paare und sag laut!  Keresd meg a párokat, mondd ki őket 

hangosan! 

Such die passende Torte! Keresd meg a megfelelő tortát! 

Such die Reimpaare! Keresd meg a rímpárokat! 

Such und verbinde die Paare! Keresd meg és kösd össze a párokat! 

Such … Unterschiede!  Keresd meg a … különbséget! 

Verbinde! Kösd össze! 

Verbinde die Gegenstände mit den Personen! Kösd össze a tárgyakat a személyekkel! 

Verbinde die Punkte! Kösd össze a pontokat! 

Verbinde die Reimpaare! Kösd össze a rímpárokat! 

Verbinde und benenne sie! Kösd össze, és nevezd meg! 

Vervollständige die Zeichnung! Fejezd be a rajzot! 

Viel Spaß! Jó szórakozást! 

Vorlage … Melléklet … 

Was bleibt übrig? Mi marad ki? 

Was fehlt? Mi hiányzik? 

Was folgt?  Mi következik? 

Was gehört zusammen? Mi tartozik össze? 

Was gibt es dort? Mi van ott? 

Was haben die Kinder bekommen?  Mit kaptak a gyerekek? 

Was hast du?  Mid van? 

Was hast du heute? Milyen óráid vannak ma? (szó szerint: Mid 

van ma?) 

Was hat kein Paar? Minek nincsen párja? 

Was hat Klaus heute?  Milyen órája van ma Klausnak? (szó 

szerint: Mije van ma Klausnak?) 

Was ist das? Mi ez? 

Was ist falsch? Mi a helytelen? 

Was ist in deiner Schultüte? Mi van az iskolatáskádban? 

Was ist weg? Mi hiányzik? 

Was isst du gern / nicht gern?  Mit eszel szívesen / nem szívesen? 

Was kaufen deine Finger?  Mit vásárolnak az ujjaid? 

Was machen die Kinder?  Mit csinálnak a gyerekek? 

Was machen sie? Mit csinálnak? 

Was passt zueinander? Mi illik egymáshoz? 

Was spielen die Kinder?  Mit játszanak a gyerekek? 

Welche Tiere siehst du?  Mely állatokat látod? 

Wer ist das? Ki ez? 

Wer fehlt? Ki hiányzik? 

Wer hat was? Kinek mije van? 



Wer spricht? Ki beszél? 

Wer wohnt im Garten? Ki lakik a kertben? 

Wer wohnt hier? Ki lakik itt? 

Wie alt bist du? Hány éves vagy? 

Wie alt sind die Kinder? Hány évesek a gyerekek? 

Wie heißen die Kinder? Hogy hívják a gyerekeket? 

Wie heißt es? Hogy hívják? (Melyik az?) 

Wie ist das? Milyen ez? 

Wie sehen deine Kleider aus? Hogy néznek ki a ruháid? / Milyen ruha 

van rajtad? 

Wie viel ist das? Ez mennyi? 

Wiederhole! Ismételd! 

Wiederhole das Lied! Ismételd a dalt! 

Wiederhole den Abzählreim! Ismételd a kiszámolót! 

Wiederhole den Reim! Ismételd a mondókát! 

Wiederhole den Zungenbrecher immer schneller! Spielt 

Zungenbrecherduell in der Klasse! 

Ismételd a nyelvtörőt egyre gyorsabban! 

Játszatok nyelvtörőpárbajt az osztályban! 

Wohin geht Mietz? Hová megy Mietz? 

Zähle die Punkte und male das Bild aus! Számold meg a pontokat, és fesd ki a 

képet! 

Zähle und zeichne! Számolj és rajzolj! 

Zaubern wir!  Varázsoljunk! 

Zeichne! Rajzolj! 

Zeichne dein Zimmer! Rajzold le a szobádat! 

Zeichne deine Familie! Rajzold le a családodat! 

Zeichne deine Geburtstagsgeschenke! Rajzold le a szülinapi ajándékaidat! 

Zeichne deine Lieblingshaustiere! Rajzold le a kedvenc háziállataidat! 

Zeichne deinen Stundenplan! Rajzold le az órarendedet! 

Zeichne die Dinge neben die Tüte und erzähle! Rajzold a dolgokat a tölcsér mellé, és 

mesélj róla! 

Zeichne und erzähle es deinem Partner! Rajzolj, és mesélj róla a társadnak! 

Zeichne weiter! Rajzold tovább! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


