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Varázslatos angol nyelv – Kezdő – ’A’ kötet 
Tematikus szószedet 

 
 
 
First words in English – Az első angol szavak 
 
hello szia 
magic varázslatos 
laptop laptop 
hamburger hamburger 
banana banán 
helicopter helikopter 
hot dog hot dog 
kiwi kivi 
radio rádió 
piano zongora 
pizza pizza 
taxi taxi 
tennis tenisz 
lamp lámpa 
TV tévé 
bus busz 
saxophone szaxofon 
telephone telefon 
guitar gitár 
football futball 
 
 
Family and friends – Család és barátok 
 
family család 
photo fénykép, fotó 
child gyerek 
children gyerekek 
mother anya 
mum anyu 
father apa 
dad apu 
sister lánytestvér (nővér, húg) 
brother fiútestvér (báty, öcs) 
boy fiú 
girl lány 
friend barát 
goodbye viszontlátásra 
 



2 

 

Animals – Állatok  
 
animal állat 
panda panda 
elephant elefánt 
giraffe zsiráf 
zebra zebra 
bear medve 
hippo víziló 
cat macska 
dog kutya 
mouse egér 
duck kacsa 
tiger tigris 
monkey majom 
 
 
School – Iskola  
 
school iskola 
classroom osztályterem 
board tábla 
door ajtó 
window ablak 
floor padló 
ceiling mennyezet 
wall fal 
chair szék 
desk íróasztal 
schoolbag iskolatáska 
pencil case tolltartó 
pencil ceruza 
pen toll 
scissors olló 
rubber radír 
glue ragasztó 
book könyv 
 
 
Numbers – Számok  
 
egy one 
kettő two 
három three 
négy four 
öt five 
hat six 
hét seven 
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nyolc eight 
kilenc nine 
tíz ten 
tizenegy eleven 
tizenkettő twelve 
 
 
Colours – Színek  
 
black fekete 
blue kék 
brown barna 
green zöld 
grey szürke 
orange narancssárga 
pink rózsaszín 
purple lila 
red piros 
white fehér 
yellow sárga 
 
 
The body and the face – A test és az arc  
 
head fej 
shoulder váll 
arm  kar 
hand kéz 
leg láb 
knee térd 
foot lábfej 
toe lábujj 
face arc 
eye szem 
ear fül 
mouth száj 
nose orr 
 
 
Clothes – Ruhák  
 
shoe cipő 
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Fruit and vegetables – Gyümölcsök és zöldségek  
 
apple alma 
banana banán 
orange narancs 
pear körte 
plum szilva 
grape szőlő 
cherry cseresznye 
lemon citrom 
kiwi kivi 
strawberry földieper 
 
 
Food and drink – Étel és ital  
 
chicken csirke 
chips sült burgonya 
coffee kávé 
egg tojás 
hamburger hamburger 
hot dog hot dog 
jelly zselé, aszpik 
potato burgonya 
sausage kolbász, virsli 
spaghetti spagetti 
pancake  serpenyő 
pizza pizza  
 
Home – Otthon  
 
armchair fotel, karosszék 
bell csengő 
door ajtó 
mirror tükör 
chair szék 
table asztal 
bed ágy 
clock óra 
computer számítógép 
door ajtó 
flower virág 
hall előszoba 
house ház 
lamp lámpa 
phone telefon 
picture kép 
radio rádió 
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Toys – Játékok  
 
doll baba 
teddy bear játék mackó 
train vonat 
plane repülőgép 
computer game számítógépes játék 
ball labda 
kite papírsárkány 
robot robot 
puzzle kirakó 
car autó 
 
 
Health – Egészség  
 
doctor orvos 
flu influenza 
chicken pox bárányhimlő 
 
 
Places – Helyek  
 
school iskola 
 
 
Sports and leasure – Sport és szabadidő 
 
football futball 
tennis tenisz 
saxophone szaxofon 
piano  zongora 
guitar gitár 
 
 
Time – Idő  
 
morning reggel 
afternoon délután 
evening este 
night éjszaka 
 
Travelling – Utazás  
 
car autó 
taxi taxi 
bus busz 
helicopter helikopter 
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Weather – Időjárás  
 
sun nap 
snowman hóember 
 


