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father

mother

cat

bridegroom

bride

husband wife

marriage

uncle

aunt

sister

brother fiútestvér
grandfather nagyapa
grandmother nagymama
father apa
sister lánytestvér
mother anya

oncle nagybácsi
aunt nagynéni
dog kutya
cat macska
baby csecsemő
student diák

relationships rokonság
grandparents nagyszülők
granddaughter lány unoka
grandson fiú unoka
parents szülők
child(ren) gyerek(ek)

kid kisgyerek
to marry házasodni
to divorce elválni
teenager tinédzser
stork gólya

This is a big family! Ez egy nagy család!
We have three children.  Három gyermekünk van.
Why do you fight? Miért veszekedtek?
He has a beautiful girlfriend. Szép barátnője van.

For my birthday, my mother made me a big chocolate cake.  
A születésnapomra édesanyám egy nagy csokitortát készített. 
Are these girls twins? Ikrek ezek a lányok?
Congratulations! Gratulálok!

grandparents

parents

to divorce

to marry

relationships
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My Family



stork

baby teenager

young adults

bench senior citizen

twin brothers

to be pregnant with

to be born

to be born megszületni
to be pregnant   
    with várandós
twins ikertestvérek

aged person idős ember
bench pad
bridegroom vőlegény
bride menyasszony

young adults fiatal felnőttek 
engaged couple jegyespár
engagement eljegyzés
toddler totyogó kisgyerek

How close you are to your sister!   
Milyen közel állsz a (lány)testvéredhez!
My granddaughter came to visit me last week.  
Az unokám meglátogatott a múlt héten.

Is your sister engaged to Thomas? Thomas eljegyezte a nővéredet?
Our aunt is pregnant with twins.  A nagynéném ikrekkel várandós.
My son is a teenager and my daughter is already a young adult. 
A fiam tinédzser, és a lányom már egy fiatal felnőtt.

toddler

pensioner

girl boy

engagement

engaged 
couple

circle of life  az élet körforgása
infancy csecsemőkor
childhood kisgyerekkor
school age iskolás kor
adulthood felnőttkor

 old age öregkor
retires nyugdíjba vonul
pensioner nyugdíjas
girl lány
boy fiú
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A családom
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steps

dustbin water

What a big house! Milyen nagy ház!
How beautiful this garden is! Milyen szép ez a kert!
Don’t throw the water from the balcony! 
Ne öntsd ki a vizet az erkélyről!
My grandmother has a pair of green parrots  
Nagymamámnak van két zöld papagája.  
I am having a foam bath.  Habfürdőt veszek. 

I build a doghouse for Rex.   
Készítek egy kutyaólat Rexnek.
What’s on TV tonight?   
Mi lesz a tévében ma este? 
Do you help your mother with dinner?   
Segítesz édesanyádnak elkészíteni a vacsorát?

door

door handle

balcony
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My House



curtain

plant

window

chimney

smoke

roof

paintingbookcase

wardrobe

TV

living room

attic

toy

children’s room lamp

bed

shower

bathtub

toilet paper

toilet

sink

kitchen

refrigerator

kitchen cupboard

wall

dishes

dishwasher

bathroom

flowers

speaker

house ház
parrot papagáj
bucket vödör
balcony erkély
garage garázs
car autó
door ajtó
door handle kilincs
steps lépcsők
dustbin szemeteskuka
homeless hajléktalan
water víz
walking stick sétapálca

garden kert
tree fa
chimney kémény
smoke füst
window ablak
roof tető
attic tetőtér
toy játék
children’s room gyerekszoba
lamp lámpa
bed ágy
speaker hangszóró
bookcase könyvespolc

living room nappali  
 szoba 
wardrobe szekrény
TV televízió
sofa kanapé
plant növény
painting festmény
curtain függöny
bathroom fürdőszoba
shower zuhany
bathtub fürdőkád
toilet paper vécépapír
toilet toalett

mirror tükör
sink mosdókagyló
kitchen konyha
vase váza
dishes edények
dishwasher mosogatógép
refrigerator  hűtőszekrény
wall fal
kitchen cupboard  konyhaszekrény
fence kerítés
flowers virág
doghouse kutyaól
birdcage kalitka

doghouse
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A házam


