Daily activities

Week 1
in the morning
at noon
in the afternoon
in the evening
at night
at midnight
get up
wake up
oversleep
have/ take a bath/ a shower
comb one’s hair
clean/ wash/ brush one’s teeth
wash one’s face
get dressed
make up/ put on makeup
shave
do morning exercises
have breakfast
have lunch
have dinner/ supper
have a snack
drink a cup of coffee
drink a glass of fruit juice
leave home
arrive at school/ at work

reggel
délben
délután
este
éjszaka
éjfélkor
felébred
felébred, felébreszt
elalszik
fürdik/ zuhanyozik
megfésülködik
fogat mos
megmossa az arcát
felöltözik
sminkel
borotválkozik
reggeli tornát végez
reggelizik
ebédel
vacsorázik
bekap egy falatot
iszik egy csésze kávét
iszik egy pohár gyümölcslevet
elmegy otthonról
megérkezik az iskolába/ munkába

Week 2
leave for school/ work
go to school/ work
go home/ arrive home
have a lesson
lunch break/ coffee break/ cigarette break
be in a hurry/ rush
be late for school/ for work
miss the bus
get caught in a traffic jam
forget to take sg
take the children to kindergarten/ school
pick up the children
by train/ by tram
by suburban train/ local train
on foot
relax/ have a rest
have free time/ leisure time/ spare time
take (two days) off
go on holiday/ vacation
have a quiet evening
go to bed
go to sleep/ fall asleep
do one’s homework
prepare for the lessons
study

elindul az iskolába/ munkába
iskolába/ dolgozni megy
haza megy/ haza érkezik
órája van
ebéd/ kávé/ cigi szünet
sietni
elkésni az iskolából/ munkából
lekési a buszt
közlekedési dugóba kerül/ ragad
otthon felejt vmit/ elfejt vinni vmit
elviszi a gyerekeket az óvodába, iskolába
elmegy a gyerekekért
vonattal/ villamossal
hévvel
gyalog
pihenni
szabad ideje van
kivesz (két nap) szabadságot
nyaralni megy
csendes estéje van
lefekszik
elalszik
elkészíti a házi feladatát
készül az órákra
tanulni

Housework
Week 3
do housework/ share the housework
cook/ bake
do the shopping
wash the car
wash up the dishes
wash the clothes
hang out the washing
clean the rooms/ the toilet
sweep the floor
wash/ mop the floor
hoover the carpets/ rugs
dust the furniture
clean/ polish the windows
scrub
air the room
iron the clothes
sew on buttons
water the plants
feed the animals
walk the dog/ take the dog for a walk
do the gardening/ dig in the garden
make the bed
empty the waste bin/ litterbin
lay the table
clear the table

házimunkát végez/ megosztja a házimunkát
főz, süt
bevásárol
lemossa a kocsit
mosogat
kimossa a ruhákat
kitereget
takarítja a szobákat, wc-t
felsepri a padlót
felmossa a padlót
kiporszívózza a szőnyegeket
leporolja bútort, port töröl
megpucolja az ablakokat
súrol
szellőztet
vasal
felvarrja a gombokat
meglocsolja a növényeket
megeteti az állatokat
megsétáltatja a kutyát
kertészkedik, ás a kertben
megágyaz, beágyaz
kiüríti a szemetest
megteríti az asztalt
leszedi az asztalt

Week 4
change a light bulb
fix/ repair/ mend
do a do- it –yourself job
household appliances
vacuum cleaner/ hoover
washing machine
dishwasher
fridge/ freezer
oven/ cooker
microwave oven
coffee maker
toaster
dust clothes/duster
tea towel
floor mop
sweep/ broom
sponge
brush
bucket
ladder
dustpan
waste bin/ litterbin
soap
washing powder
washing up liquid

kicseréli a villanykörtét
megszerel, megjavít
barkácsol
háztartási felszerelések
porszívó
mosógép
mosogatógép
hűtő/ fagyasztó
sütő/ tűzhely
mikro
kávéfőző
pirítós sütő
portörlő rongy
edénytörlő
felmosó
seprű
szivacs
kefe
vödör
létra
lapát
szemetes kuka
szappan
mosószer
mosogatószer

