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INTRODUCTORY UNIT ВСТУПНИЙ БЛОК
Dad тато

Daisy Дейзі

dog собака

drum барабан

guitar гітара

Jack Джек

Mum мама

Otto Отто

Polly Поллі

Ruby Рубі

Spike Спайк

Tina Тіна

train потяг

UNIT 1 UNIT 1
Can zebras (run)? Чи вміють зебри (бігати)?

climb trees лазити по деревах

crocodile крокодил

duck качка

fly літати

Goodbye! До побачення!

Hello! Привіт!

I can see … Я бачу …

I can’t see … Я не бачу …

lion лев

monkey мавпа

mouse миша

no ні

sing співати

snake змія

This is … Це …

tiger тигр

yes так

zebra зебра

UNIT 2 UNIT 2
blue синій

book книжка

car автомобіль

chair стілець

clock годинник

eight вісім

fast швидкий, швидко

five п’ять

four чотири

green зелений
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hat шапка

How many …? Скільки …?

in у

in the house у будинку

It’s (loud). Вона \[мелодія] (гучна).

my мій

nine дев’ять

one один

orange оранжевий

pen ручка

pencil олівець

pencil-case пенал

pink рожевий

quiet тихий, тихо

red червоний

ruler лінійка

seven сім

six шість

slow повільний

table стіл

teacher учитель/учителька

ten десять

three три

two два

yellow жовтий

your ваш

UNIT 3 UNIT 3
bread хліб

butter масло

cake торт

cereal крупи

cheese сир

coffee кава

cow корова

cupboard шафа

Do you like …? Ти любиш …?

field поле

fish риба

fridge холодильник

Here’s some … Ось …

ice cream морозиво

I don’t like … Я не люблю …

I like … Я люблю …

lemonade лимонад

milk молоко
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orange juice апельсиновий сік

pasta макарони

rice рис

soup суп

tea чай

tree дерево

water вода

wheat пшениця

yoghurt йогурт

CULTURE: IN MY HOUSE КУЛЬТУРА: У МЕНЕ ВДОМА
bedroom спальня

castle зáмок

cow корова

doll’s house ляльковий будиночок

farm ферма

house будинок

kitchen кухня

knight лицар

tea set чайний набір

teddy bear плюшевий ведмедик

toy box коробка для іграшок

UNIT 4 UNIT 4
big великий

black чорний

blond біляве (волосся)

brown коричневий

ears вуха

eyes очі

face обличчя

feet ноги (ступні)

hair волосся

hands руки

hear чути

I’ve got … У мене …

Look at my … Подивіться на мій …

mouth рот

nose ніс

see бачити

smell запах, нюхати

spots цяточки

tail хвіст

taste смак, куштувати

teeth зуби

touch дотик, торкатися

tummy живіт
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UNIT 5 UNIT 5
bag сумка

bathroom ванна кімната

box коробка

cat кіт

downstairs унизу (по сходах), на нижньому поверсі

garden сад

hall зал

I don’t know. Не знаю.

Is it a …? Це …?

It’s a … Це …

lunchtime обідній час

on the left ліворуч

on the right праворуч

phone телефон

shoe черевик

sitting room вітальня

sock шкарпетка

television телебачення

toothbrush зубна щітка

upstairs нагорі (по сходах), на верхньому поверсі

washing machine пральна машина

here’s …? де ...?

CULTURE: IN MY GARDEN КУЛЬТУРА: У МОЄМУ САДУ
ant мураха

bee бджола

bird house шпаківня

bird table годівничка

butterfly метелик

garden сад

ladybird сонечко

snail равлик

spider павук

UNIT 6 UNIT 6
dress сукня

drive водити (автомобіль, потяг тощо)

hat шапка

I‘m wearing … На мені… (одяг)

rainy дощовий

run бігти

sandals сандалі

shorts шорти

Sit down! Сядь!

snowy сніжний

Stand up! Встань!
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summer літо

sunny сонячний

sunhat капелюх від сонця

Take off your … Зніми …

trainers кросівки

T-shirt футболка

windy вітряний

UNIT 7 UNIT 7
ball м’яч

bike велосипед

boat човен

holiday свято

I’m (hopping)! Я (підстрибую)!

play грати

jump стрибати

pull тягнути

push штовхати

ride їздити, кататися

run бігти

scooter самокат

skip стрибати через скакалку

skipping rope скакалка

trampoline батут

HOLIDAYS: BONFIRE NIGHT СВЯТА: НІЧ ГАЯ ФОКСА
bonfire багаття

bonfire night ніч Гая Фокса

boots чоботи

coat плащ

fire вогонь

fireworks феєрверк

gloves рукавиці

scarf шарф

sparkler бенгальський вогонь

HOLIDAYS: CHRISTMAS AT SCHOOL СВЯТА: РІЗДВО В ШКОЛІ
Christmas card Різдвяна листівка

concert концерт

Father Christmas Санта-Клаус

lunch ланч

paper chain паперова гірлянда

play гра, вистава

post box поштова скринька

snowflake сніжинка


