
Full text in Hungarian

A nagymamám szeret kötni

A nagymamám nagyon aranyos, én nagyon szeretem őt. Ő
szeret kötni. Én szeretem nézni ahogy köt. Szeretem nézni a sok
színes fonalat. A nagyi most ül a karosszékben és köt. A
kosarában most is nagyon sok fonal van. Fogja a pirosat és a
sárgát. Mit fog csinálni belőle? Sapkát a téli napokra? Vagy egy
meleg sálat? Csíkos pulóvert? A nagyi nagyon gyorsan köt. Mi
lesz ez? Zokni? Vagy kesztyű? Nem, nem sapkát csinál, nem is
kesztyűt. Ez egy nagyon kicsi pulóver lesz, a kiskutyájának! A
kiskutya nagyon aranyos az új pulóverében. Én is szeretnék egy
ilyen pulóvert!

Full text in English

My grandmother likes to knit.

My grandmother is really sweet. I love her a lot. She likes to knit. I like
watching her knitting. I like looking at the many colorful yarns.
Grandma is sitting in the armchair now, and she is knitting. There is a lot
of yarn in her basket now. She grabs the red and the yellow. What is she
going to make out of them? A hat for the winter days? Or a warm scarf?
A striped sweater? Grandma knits very fast. What is it going to be?
Socks? Or gloves? No, she’s not making a hat, nor gloves. This is going
to be a very tiny sweater for her doggy! The little dog is very cute in his
new sweater. I would like a sweater like this too!



Sentence Breakdown

1.
A nagymamám szeret kötni

a nagymamám szeret kötni

the (my)grandmother likes to knit

My grandmother likes to knit.

2.
A nagymamám nagyon aranyos, én nagyon szeretem őt.

a nagymamám nagyon aranyos

the (my)grandmother [is] very cute

én nagyon szeretem őt

I very [I] like him/her

My grandmother is really sweet. I love her a lot.

3.
Ő szeret kötni.

ő szeret kötni

s/he likes to knit

She likes to knit.



4.
Én szeretem nézni ahogy köt.

én szeretem nézni ahogy köt

I [I] like to watch as knits

I like watching her knitting.

5.
Szeretem nézni a sok színes fonalat.

szeretem nézni a sok színes fonalat

[I] like to watch the many colorful yarn(obj)

I like looking at the many colorful yarns.

6.
A nagyi most ül a karosszékben és köt.

a nagyi most ül a karosszékben és köt

the grandma now sits the (in)armchair and knits

Grandma is sitting in the armchair now, and she is knitting.

7.
A kosarában most is nagyon sok fonal van.

a kosarában most is nagyon sok fonal van

the (in)(his/her)basket now also very much yarn is



There is a lot of yarn in her basket now.

8.
Fogja a pirosat és a sárgát.

fogja a pirosat és a sárgát

grabs the red(obj) and the yellow(obj)

She grabs the red and the yellow.

9.
Mit fog csinálni belőle?

mit fog csinálni belőle

what(obj) will [s/he] to make out of it

What is she going to make out of them?

10.
Sapkát a téli napokra?

sapkát a téli napokra

hat(obj) the winter (onto)days

A hat for the winter days?



11.
Vagy egy meleg sálat?

vagy egy meleg sálat

or one/a warm scarf(obj)

Or a warm scarf?

12.
Csíkos pulóvert?

csíkos pulóvert

stripey sweater(obj)

A striped sweater?

13.
A nagyi nagyon gyorsan köt.

a nagyi nagyon gyorsan köt

the grandma very fast-ly knits

Grandma knits very fast.

14.
Mi lesz ez?

mi lesz ez

what will be this



What is it going to be?

15.
Zokni? Vagy kesztyű?

zokni vagy kesztyű

sock or glove

Socks? Or gloves?

16.
Nem, nem sapkát csinál, nem is kesztyűt.

nem sapkát csinál nem is kesztyűt

not hat(obj) makes not also glove(obj)

No, she’s not making a hat, nor gloves.

17.
Ez egy nagyon kicsi pulóver lesz, a kiskutyájának!

ez egy nagyon kicsi pulóver lesz

this a/one very small sweater will be

a kiskutyájának

the (for)(his/her)little dog



This is going to be a very tiny sweater for her doggy!

18.
A kiskutya nagyon aranyos az új pulóverében.

a kiskutya nagyon aranyos

the little dog [is] very cute

az új pulóverében

the new (in)(his/her)sweater

The little dog is very cute in his new sweater.

19.
Én is szeretnék egy ilyen pulóvert!

én is szeretnék egy ilyen pulóvert

I also [I] would like a/one this kind sweater(obj)

I would like a sweater like this too!

Notes about the sentence breakdown:
● To help you understand the endings, I color-coded some of

the most common ones:
○ (preverb/prefix)
○ (possessive)
○ (object,location,and others)
○ (verb modifying endings)except personal conjugation



● I did not highlight the plurals and the verb endings in
order to not overcrowd the page with colors.

● The underlined verb endings indicate that the verb is
transitive and is conjugated to match a defined object.
Transitive verbs conjugated to match an undefined object
were left unmarked.

● When a word has more than one meaning, I only provide the
one that is the most relevant to the given sentence.
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