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h
GÉGEHANG (GLOTTÁLIS)

MÁSSALHANGZÓK

A h hang képzése

A gégefőben a hangszalagok közti résen áthaladva jön létre a h hang.

A képzés helye szerint A képzés módja szerint

Réshang

Gégehang H

Ejtse ki a h hangot!

1. Hallgassa meg és olvassa fel a hangsorokat! att! 

2. Hallgassa meg és olvassa fel a szavakat! att! 

hi
hé
he
há
ha
hó
hő
hu
hű

ih
éh
eh
áh
ah
oh
öh
uh
üh

ihi
éhé
ehe
áhá
aha
oho
öhö
uhu
ühü

H

húr, hull, hó, ha, had, hab, has, ház, hát, hegy, hely, hév, hív, hír, hő, hűl

huzatos, humoros, húgom, huzavona, hónalj, hólyag, hallgat, hatalmas, hallgatag, harmónia, 
három, házam, hálószoba, helyes, helyzet, hegyek, hempereg, hízik, híres, hímes, hitetlen, 
hihetetlen, hömpölyög, hőzöng, hőmérséklet, hűtőszekrény

juh, doh, sah, méh, pech 

h
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3. Olvasás

 a) Hallgassa meg és olvassa fel a mondatokat! att! 

 b) Hallgassa meg és olvassa fel a szöveget! tt!

Pszichológus vagyok.  Emberekkel beszélgetek.

Jók a karrierlehetőségek.

Egyetemi hallgató vagyok.

 Nehezen tanulom a szavakat.

 Angol nyelvű előadásokat hallgatok.

Jó érzés,  hogy hasznos a munkám.

 Kész katasztrófa,  ha beteg vagyok.

Szeretem a nyelveket,  a holland különösen tetszik.  A férjem holland,  

ezért tanulom ezt a nyelvet.  Egy nyelviskolában tanulok.  Nagyon szép 

a holland,  de a kiejtés nagyon nehéz.  A férjemmel mindig próbálok hollandul 

beszélgetni.  Szerencsére nagyon türelmes ember.  Néha a híradót is nézem 

hollandul,  de nagyon keveset értek.  Szívesen hallgatok holland zenét.  

Szerintem a zenehallgatás segít a nyelvtanulásban. 
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4. Hallgassa meg a verset! tt! 
 Húzza alá a versben a h hangot tartalmazó szavakat! 
 Olvassa fel a verset! 

Szabó T. Anna: Angyalok (részlet)15

 (…) Érthetetlen,
hallhatatlan,
csöndbe mártott
dallamok –

fellegekből
leskelődő
láthatatlan
angyalok 

15  A vers teljes szövege Szabó T. Anna honlapján olvasható: http://szabotanna.com/versek/gyerekversek/szabo-t-anna-
angyalok-adventi-kalendarium-18/ 

16  A vers teljes szövege megtalálható: Vásárhelyi Géza: Ki vár engem? Budapest: Orpheusz Kiadó, 1991. A dal meghall-
gatható a Kormorán együttes „Erdélyi betlehem” című albumában, illetve a Youtube-on.

5. Hallgassa meg a dalt, majd énekelje el! el! 

Vásárhelyi Géza: Hajnali hó (részlet)16

 
Hallom hogy hullasz halk zizegéssel  
Hallom hangodnak pelyheit  
Hallom hogy hullani el nem késel  
Hallom mosolyod téli kertjeit 

Hallom hogy élsz hallom hogy meghalsz  
Hallom hogy talán nem menekedsz  
Hallom hogy hullasz hallom hogy árvulsz  
Hallom hogy talán már nem szeretsz  (…)  
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7. Írja le a diktált szöveget! tt!

6. Hallgassa meg, majd írja be a mondatokba a hiányzó szavakat! att!

Kérdések:

 1. Mit csinálsz a __________________?

 2. Szeretsz zenét __________________?

 3. __________________ vagy?

 4. __________________ jössz most?

 5. __________________ mész délután?

 6. Mi a __________________?

Magyarország:

 7. Magyarországon nincsenek magas __________________.

 8. Sopronban nincsenek magas __________________.

 9. Budapesten vannak elegáns __________________.

Szállodában: 

 10. Ez itt a __________________.

 11. A __________________ van __________________ is.

 12. A szoba ára __________________ forint egy éjszakára.

 13. A __________________ címe Nárcisz utca __________________.

Emberek:

 14. Azt __________________, Péter nagyon kedves ember.

 15. A __________________ __________________ éves. 


