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 4 nǐmen hǎo, zhè jiù shì wǒ! 你们好，这就是我!

 6 wènhòu yǔ 问候语
 8 wǒ de jiārén 我的家人
10 zhè shì shénme? 这是什么?
12 xuéxí yóngjù 学习用具
14 yánsè 颜色
16 wánjù 玩具
18 shùzi 数字
22 dòngwù 动物
24 tāmen zài zuò shénme? 他们在做什么?

26 shénme zěnmeyang? 什么怎么样?

27 rén zěnmeyàng? 人怎么样?
32 réntǐ 人体
34 fúzhuāng 服装
36 zǎocān 早餐
38 shuǐguǒ hé shūcài 水果和蔬菜
40 wǒ de fángzi 我的房子
42 jiāotōng gōngjù 交通工具
44 xīngqī zhōng de rìzi 星期中的日子
46 jìjié 季节
49 túhuà cídiǎn 图画词典 

/ SZIA, EZ ÉN VAGYOK!
       /  6 wènhòu yǔ        /  6 wènhòu yǔ 问候语       / 问候语 ÜDVÖZLÉSEK
               /   8 wǒ de jiārén                /   8 wǒ de jiārén 我的家人               /  我的家人 A CSALÁDOM
                           /  10 zhè shì shénme?                            /  10 zhè shì shénme? 这是什么?                           /  这是什么? MI EZ?
               /  12 xuéxí yóngjù                /  12 xuéxí yóngjù 学习用具               /  学习用具 ISKOLAI DOLGOK
                / 14 yánsè                 / 14 yánsè 颜色                / 颜色 SZÍNEK
                /  16 wánjù                 /  16 wánjù 玩具                /  玩具 JÁTÉKOK
               /  18 shùzi                /  18 shùzi 数字               /  数字 SZÁMOK
                    /  22 dòngwù                     /  22 dòngwù 动物                    /  动物 ÁLLATOK

/ KI MIT CSINÁL?

/  MILYENEK A TÁRGYAK?
                         / 27 rén zěnmeyàng?                          / 27 rén zěnmeyàng? 人怎么样?                         / 人怎么样? MILYENEK AZ EMBEREK?
             /  32 réntǐ              /  32 réntǐ 人体             /  人体 TESTRÉSZEK
                       /  34 fúzhuāng                        /  34 fúzhuāng 服装                       /  服装 RUHÁK
                  /  36 zǎocān                   /  36 zǎocān 早餐                  /  早餐 REGGELI
                                / 38 shuǐguǒ hé shūcài                                 / 38 shuǐguǒ hé shūcài 水果和蔬菜                                / 水果和蔬菜 GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK
               / 40 wǒ de fángzi                / 40 wǒ de fángzi 我的房子               / 我的房子 A HÁZAM
                     /  42 jiāotōng gōngjù                      /  42 jiāotōng gōngjù 交通工具                     /  交通工具 JÁRMŰVEK
                                      / 44 xīngqī zhōng de rìzi                                       / 44 xīngqī zhōng de rìzi 星期中的日子                                      / 星期中的日子 A HÉT NAPJAI
          /  jìjié           /  jìjié 季节          /  季节 ÉVSZAKOK
                                               图画词典                                                图画词典  / KÉPES SZÓTÁR
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1.

2.

yánsèyánsèyánsè

tīng yīxià bǐng tú yánsè. 听一下并涂颜色。

zhāochū bùtóng de dōngxi. 找出不同的东西。

/ SZÍNEZD KI A HALLOTTAK ALAPJÁN!

/ MELYIK A KAKUKKTOJÁS?
zhāochū bùtóng de dōngxi.

MELYIK A KAKUKKTOJÁS?
zhāochū bùtóng de dōngxi.
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3. shénme shì zhèngquè de? 什么是正确的?
/ MELYIK HELYES? JELÖLD BE!
shénme shì zhèngquè de?

JELÖLD BE!
shénme shì zhèngquè de?




