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STARTER UNIT STARTER UNIT
black чорний

bump зіткнення

down униз, унизу

end кінець

learning навчання

week тиждень

welcome back З поверненням!

white білий

UNIT 1 UNIT 1
board дошка

bright яскравий

CD player CD-плеєр

classroom класна кімната

computer комп’ютер

cupboard шафа

drawers шухляди

feet ступні

game гра

have a look поглянути

knee коліно

peg кілок, вішалка

pencil case пенал

picture картина, малюнок, фотографія

poster плакат

sit сидіти

swimming pool басейн

table стіл

that той

these ці

this цей, це

those ті

touch торкатися, дотик

wall стіна

what що

whiteboard біла дошка

with з

work (n) робота

Wow! Ого! Ух ти!

UNIT 2 UNIT 2
always завжди

angry сердитий

baby (babies) немовля (немовлята)

bath ванна

brave хоробрий
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broken зламаний

carry on продовжувати

chair стілець

cold холодний, холодно

cry плакати

fear боятися

feel відчувати

feelings почуття

fish риба

go to sleep лягати спати

happy щасливий

hot гарячий

hug обіймати, обійматися

hungry голодний

laugh (v) сміятися

my nerves are gone я заспокоївся, я більше не нервуюся

nearly майже

nervous нервовий

poor бідний

sad сумний

scared зляканий

shoes черевики

snore хропіти

sometimes іноді

stamp (v) ставити штамп

teacher учитель/учителька

thirsty спраглий

thumb великий палець

tired втомлений

together разом

twins близнюки

until доки

wake up прокидатися

UNIT 3 UNIT 3
activity активність

aged у віці

anywhere будь-де

bed ліжко

behind за (чимось)

between між

bin відро, кошик для сміття

bus автобус

by при

cat кіт

children діти
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dog собака

fig інжир

grass трава

hide ховати, ховатися

in front of перед (чимось)

jug глечик

mop швабра

next to поруч із (чимось)

outdoor (adj) надворі, на свіжому повітрі

peg кілок, вішалка

perfect досконалий

play football грати в футбол

play tennis грати в теніс

ride a bike кататися на велосипеді

ride a horse кататися на коні

sand пісок

seat сидіння

skate (v) кататися на ковзанах

skateboard (n) скейтборд

skateboard (v) кататися на скейтборді

skates (n) ковзани

stop зупинятися, зупинка

take брати

teach навчати

van фургон

wheel колесо

young молодий

UNIT 4 UNIT 4
be done бути готовим

bread хліб

brush щітка

buy купувати

cheese sandwich сендвіч із сиром

chicken курка

don’t worry не хвилюйся

easy легко, легкий

eighty вісімдесят

fifty п’ятдесят

forty сорок

fries картопля фрі

frisbee фрісбі

frog жаба

grapes виноград

grass трава

high високий



Wordlist from Friends and Family 2 Workbook 4 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Friends and Family 2 Workbook (ISBN: 4804943)

if якщо

late пізно, пізній

milkshake молочний коктейль

much багато

naughty неслухняний

ninety дев’яносто

number номер

olive маслина

one hundred сто

pizza піца

salad салат

seventy сімдесят

sixty шістдесят

stall кіоск, ларьок

start (v + n) починати, початок

sure упевнений, звичайно

ten десять

thirty тридцять

try пробувати

twenty двадцять

UNIT 5 UNIT 5
art мистецтво

art room художня майстерня

break time перерва

computer room комп’ютерний клас

crab краб

crayon кольоровий олівець

dress сукня

drum барабан

English англійська

gym спортзал

headphones навушники

learn вчитися

lesson урок

maths математика

music музика

our наш

paint малювати, фарба

PE фізкультура

playground дитячий майданчик

primary початкова (школа)

read читати

science (природнича) наука

speak говорити

sports field стадіон
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study навчатися, навчання

subject предмет

their їхній

time час

tree дерево

truck вантажівка

wear носити (одяг)

UNIT 6 UNIT 6
a lot багато

after після

blanket ковдра

blue синій

CD компакт-диск

cook (v) готувати (їжу)

do my homework робити домашнє завдання

flat квартира

flower квітка

go swimming займатися плаванням

have a music lesson бути на уроці музики

help my mum допомагати мамі

how about як щодо

listen to music слухати музику

on my own сам, самостійно

plate тарілка

play with friends гратися з друзями

plum слива

read a book читати книжку

sport спорт

stories історії

visit my grandma відвідати бабусю

watch TV дивитися телевізор

well добре

write an email написати електронного листа

UNIT 7 UNIT 7
balloon повітряна куля

be asleep спати

be scared of лякатися, боятися (чогось/когось)

birthday день народження

buy купувати

cake торт

card картка, листівка

chocolate шоколад

clock годинник

cloud хмара

everything усе
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front передній, перед

give давати

gloves рукавиці

glue клей

in half навпіл

neighbour сусід

nuts горіхи

or або

outside зовні, надворі

pastries тістечка

present подарунок

sky небо

slide дитяча гірка

slippers тапочки

smile (n) посмішка

someone хтось

sweets цукерки

take off знімати (щось із себе)

think about думати про

tie краватка

tomorrow завтра

UNIT 8 UNIT 8
at night уночі

brush my teeth чистити зуби

get dressed одягатися

get up вставати (з ліжка)

go by bus їхати автобусом

go home іти додому

go to bed лягати спати

go to school йти до школи

goodnight добраніч

have breakfast снідати

have dinner обідати

in the afternoon у другій половині дня

in the evening увечері

in the morning вранці

plane літак

skates ковзани

sky небо

small малий

smile посміхатися, посмішка

snake змія

snow сніг

so так

stairs сходи
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star зірка

time for час для

UNIT 9 UNIT 9
airport аеропорт

at the moment тепер, у цю мить

bank банк

basket кошик

cute милий

dark темний

face обличчя

fantastic фантастичний

feed годувати

fire station пожежна частина

garage гараж

gate ворота

hospital лікарня

job робота

lake озеро

out and about видужати, повернутися до нормального стану

place місце

plane літак

police station поліцейський відділок

school школа

shop магазин

shopping (n) шопінг

station станція

supermarket супермаркет

thing річ

vegetable овоч

work (v) працювати

zoo зоопарк

UNIT 10 UNIT 10
all together усі разом

be careful бути обережним

bike велосипед

catch піймати

cold холодний, холодно

fly a kite запускати змія

fly away полетіти геть

get wet змокнути

go ice skating кататися на ковзанах

go outside виходити надвір

high up високо

hot гарячий

keep тримати, зберігати
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key ключ

kite повітряний змій

line ряд

make a snowman робити сніговика

news новина, новини

nine дев’ять

quick швидкий

rain дощ

raincoat плащ, дощовик

snow сніг

sun сонце

sun hat сонцезахисний капелюх

sunglasses сонцезахисні окуляри

sunny сонячний

warm теплий

wear coats носити плащі

weather погода

wet мокрий, вологий

white білий

windy вітряний

UNIT 11 UNIT 11
bone кістка

boots чоботи

coach тренер

five o’clock п’ята година

gloves рукавиці

half past three пів на четверту

here comes… прибуває...

home дім, удома

hurry up поспішати

jeans джинси

nose ніс

people люди

platform платформа

quarter past five чверть на шосту

quarter to five за чверть п’ята

rope мотузка

scarf шарф

shirt сорочка

sit down сісти

skirt спідниця

slow повільний

stone камінь

town місто

wave хвиля
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UNIT 12 UNIT 12
band оркестр

bride наречена

brush my hair причісуватися

by my side біля мене

cake торт

can’t wait не можу дочекатися

celebration святкування

choose a dress вибрати сукню

clean (v) чистити

cube кубик

dance (v) танцювати

excited схвильований

flute флейта

get ready готуватися

guests гості

invitation запрошення

June червень

letters літери, листи

make a cake робити торт

month місяць

party вечірка

send надсилати

sleep спати, сон

soon скоро

suit (n) костюм

summer літо

take photos фотографувати

think думати

tube трубка, тубус

video (n) відео

wash the car мити машину

watch (v) дивитися, переглядати

wedding весілля

UNIT 13 UNIT 13
bite (v) кусати

bring приносити

cheese сир

cow корова

daddy тато

donkey осел

farm ферма

fast швидкий, швидко

feet ступні

friendly дружній
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goat коза

goose гуска

green зелений

hen курка

honk ґа-ґа (крик гусей)

horse кінь

loud голосно, гучний

mummy мамуся, мамуля

other інший

piece шматок

quiet тихий, тихо

run away тікати

scare лякати

sheep вівці

sink (n) раковина

slow повільний

than ніж (наприклад, «більше, ніж 5»)

three три

tree дерево

trip (n) подорож

trot рись (кінська хода)

UNIT 14 UNIT 14
act (v) діяти

brilliant блискучий, чудовий

costume (маскарадний) костюм

cub дитинча (звіра)

cube кубик

dirty брудний

dry сухий, сушити

duck качка

each кожний

floor підлога

fridge холодильник

hard work тяжка робота

kind добрий, люб’язний

memory пам’ять

naughty неслухняний

photo фото

pip зернятко

pipe труба

play (n) гра

proud гордий

ready готовий

rubbish сміття

tap кран (водопровідний)
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tape стрічка

tidy охайний

tidy up прибирати, упорядковувати

untidy неохайний

wet мокрий, вологий

year рік

UNIT 15 UNIT 15
any будь-який

bank банк

child дитина

children діти

fairground ярмаркова площа

field поле

finish line фінішна лінія

first перший

fourth четвертий

fresh свіжий

go back повертатися

heavy важкий

hurrah! ура!

king король

lose програти

man чоловік

men чоловіки

miss (v) промахнутися

move рухатися, рухати

pink рожевий

prize приз

prize-giving вручення призів

race перегони

real справжній

ring перстень

round and round навколо

runner бігун

second другий

sink раковина

some деякий

swing гойдалка (підвісна)

third третій

winner переможець

woman жінка

women жінки


