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WELCOME VOCABULARY A WELCOME VOCABULARY A
book книжка

calculator калькулятор

crayon кольоровий олівець, крейда

notebook зошит, блокнот

pen ручка

pencil олівець

pencil case пенал

rubber гумка

ruler лінійка

school bag шкільний ранець, портфель

scissors ножиці

sharpener стругачка

art мистецтво

English англійська

German німецька

history історія

maths математика

music музика

PE фізкультура

science (природнича) наука, природознавство

Spanish іспанська

technology техніка

VOCABULARY 1A VOCABULARY 1A
angry сердитий, злий

bored знуджений

cold холодний

excited збуджений, схвильований

happy щасливий, задоволений

hot гарячий, жаркий

hungry голодний

sad сумний

scared наляканий

thirsty спраглий

tired втомлений

VOCABULARY 1C VOCABULARY 1C
aunt тітка

brother брат

cousins двоюрідні брати/сестри

father батько

grandfather дідусь

grandmother бабуся

mother мати

sister сестра

uncle дядько
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clever розумний

nice приємний, милий

old старий

pretty гарний

short невисокий, низький

strong сильний

tall високий

young молодий

EVERYDAY ENGLISH 1G EVERYDAY ENGLISH 1G
What’s your favourite …? Який твій улюблений... ?

What’s your name? Як тебе звати?

Where are you from? Звідки ти?

REPETYTORIUM 1 REPETYTORIUM 1
afraid наляканий, який боїться (чогось)

camera фотоапарат, камера

carpet килим

cold холодний

hold тримати

Is that better? Так краще?

kitten кошеня

late пізній, запізнілий

sky небо

snack перекус

swimming lesson урок плавання

teacher учитель

window вікно

VOCABULARY 2A VOCABULARY 2A
flip-flops в’єтнамки

hat капелюх, шапка

jacket куртка

jumper джемпер

shoes взуття

shorts шорти

skirt спідниця

trousers штани

T-shirt футболка

It’s hot. Жарко.

It’s cold. Холодно.

It’s snowing. Іде сніг.

It’s wet. Мокро.

It’s cloudy Хмарно.

It’s sunny. Сонячно.
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VOCABULARY 2C VOCABULARY 2C
January січень

February лютий

March березень

April квітень

May травень

June червень

July липень

August серпень

September вересень

October жовтень

November листопад

December грудень

EVERYDAY ENGLISH 2G EVERYDAY ENGLISH 2G
What time is it? Котра година?

It’s three o’clock. Третя година.

It’s half past eight. Пів на дев’яту.

It’s half past ten. Пів на одинадцяту.

It’s ten thirty. Десята година тридцять хвилин.

It’s quarter to eleven. Чверть до одинадцятої.

It’s ten forty-five. Десята година сорок п’ять хвилин.

REPETYTORIUM 2 REPETYTORIUM 2
beach пляж

bed ліжко

birthday party святкування дня народження

ice cream морозиво

Lucky you! Везунчик! Щастить тобі!

next наступний

next to поряд із

put away відкладати

ready готовий

today сьогодні

tomorrow завтра

top вершина, верхівка, верх

under під

wear бути одягненим (у щось), носити (одяг, взуття)

VOCABULARY 3A VOCABULARY 3A
climb mountains ходити в гори, займатися альпінізмом

climb trees лазити по деревах

do gymnastics займатися гімнастикою

do karate займатися карате

make models складати моделі

play basketball грати в баскетбол

play the guitar грати на гітарі
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play volleyball грати в волейбол

ride a bike їздити/кататися на велосипеді

ride a horse їздити верхи

VOCABULARY 3C VOCABULARY 3C
catch піймати, ловити

fly літати

jump стрибати

rollerskate кататися на роликах

run бігати

sing співати

skateboard кататися на скейтборді

swim плавати

throw кидати, шпурляти

walk ходити (пішки), гуляти

EVERYDAY ENGLISH 3G EVERYDAY ENGLISH 3G
Bye / Goodbye До побачення

Hello, who’s that? / Hi!, who’s calling Алло, хто це?

It’s Rosie! / Rosie here. Це Розі!

Thanks for calling. Дякую за дзвінок.

Thanks for the message. Дякую за повідомлення.

What’s your number? Який у тебе номер телефону?

REPETYTORIUM 3 REPETYTORIUM 3
borrow позичати (у когось)

buy купувати

cakes тістечка

difficult складний, важкий

drinks напої

fun веселощі, розвага

hobbies хобі

idea ідея, думка, уявлення

park парк

playground ігровий майданчик

pool басейн

try намагатися

VOCABULARY 4A VOCABULARY 4A
go shopping ходити по магазинах

go to the library ходити в бібліотеку

hang out with my friends проводити час із друзями

listen to music слухати музику

play computer games грати в комп’ютерні ігри

read books читати книжки

send text messages надсилати текстові повідомлення

take photos фотографувати

watch TV дивитися телевізор
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VOCABULARY 4C VOCABULARY 4C
bass guitar бас-гітара

cello віолончель

clarinet кларнет

drums барабани

guitar гітара

piano фортепіано, рояль

recorder блокфлейта

saxophone саксофон

trumpet труба

violin скрипка

EVERYDAY ENGLISH 4G EVERYDAY ENGLISH 4G
Let’s go to the cinema! Ходімо в кіно!

That’s a good idea. Це гарна ідея.

REPETYTORIUM 4 REPETYTORIUM 4
advertisement оголошення, реклама

almost майже

chat базікати; (невимушено) розмовляти

cinema кінотеатр

concert концерт

dinner вечеря

every кожний

have fun веселитися, розважатися

join приєднатися

song пісня

then тоді

venue місце зустрічі, місце проведення

VOCABULARY 5A VOCABULARY 5A
brush my teeth чистити зуби

do my homework робити домашнє завдання

get dressed одягатися

get up вставати

go home йти додому

go to bed лягати спати

go to school йти до школи

have a shower приймати душ

have a snack перекушувати

have breakfast снідати

have dinner вечеряти

have lunch обідати

wash my face умиватися

wash my hands мити руки



Wordlist from Link 4 Student Book 6 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Link 4 Student Book (ISBN: 4618946)

VOCABULARY 5C VOCABULARY 5C
in the morning уранці

in the afternoon після обіду, вдень

in the evening увечері

every (day) кожний (день)

at breakfast time у час сніданку, за сніданком

at lunchtime в обідню пору, за обідом

at dinnertime у час вечері, за вечерею

at bedtime перед сном

EVERYDAY ENGLISH 5G EVERYDAY ENGLISH 5G
Would you like a sandwich? Хочеш бутерброд?

Yes, please. Так, будь ласка.

No, thanks. Ні, дякую.

What would you like to drink? Що питимеш?

Orange juice, please. Апельсиновий сік, будь ласка.

REPETYTORIUM 5 REPETYTORIUM 5
badminton бадмінтон

bus stop автобусна зупинка

chicken курка, курча

have to мусити

hurry поспішати

lesson урок

nearly майже, приблизно

show шоу, (телевізійна) програма, видовище

VOCABULARY 6A VOCABULARY 6A
bike велосипед

boat човен

bus автобус

car автомобіль

hot air balloon повітряна куля

lorry вантажний автомобіль

motorbike мотоцикл

plane літак

scooter скутер

train потяг

tram трамвай

VOCABULARY 6C VOCABULARY 6C
apples яблука

bananas банани

bread хліб

butter масло

cheese сир

chicken курка

eggs яйця
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fish риба

ham шинка

lamb баранина

lettuce салат-латук

potatoes картопля

sausages сосиски, ковбаси

tomatoes помідори

EVERYDAY ENGLISH 6G EVERYDAY ENGLISH 6G
How much are the apples? Скільки коштують яблука?

They’re £1.50 for six. Вони коштують 1,50 фунта за шість штук.

OK. Here you are. Гаразд, тримайте.

Thank you. Here’s your change. Дякую. Ось ваша решта.

REPETYTORIUM 6 REPETYTORIUM 6
arrive прибувати, приїжджати

bring приносити

canteen їдальня

delicious дуже смачний

depart від’їжджати, відправлятися

free вільний, безкоштовний

half половина

milkshake молочний коктейль

museum музей

platform платформа

station станція

trip подорож, поїздка, похід

VOCABULARY 7A VOCABULARY 7A
bed ліжко

chair стілець

desk робочий стіл

door двері

floor поверх

lamp лампа

laptop ноутбук

plant рослина

poster плакат

shelf / shelves полиця/полиці

tv телебачення, телевізор

wardrobe шафа для одягу

window вікно

VOCABULARY 7C VOCABULARY 7C
badge значок

comic комікс

dinosaur динозавр

football card футбольна картка
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fossil скам’янілість, копалина

key ring кільце (на ключі), брелок

magazine журнал

magnet магніт

sticker наліпка

superhero figure статуетка супергероя

EVERYDAY ENGLISH 7G EVERYDAY ENGLISH 7G
Can I have some cake, please? Можна мені торта, будь ласка?

Yes, of course! Авжеж!

happy щасливий, задоволений

hot гарячий, жаркий

REPETYTORIUM 7 REPETYTORIUM 7
find знаходити

fridge холодильник

kitchen кухня

father батько

living room вітальня

outside зовні, назовні

put класти, ставити

sister сестра

rain дощ

rug килимок, килим

singer співак

VOCABULARY 8A VOCABULARY 8A
café кафе, кав’ярня

cinema кінотеатр

hospital лікарня

library бібліотека

restaurant ресторан

school школа

shopping centre торгово-розважальний центр

supermarket супермаркет

swimming pool басейн

VOCABULARY 8C VOCABULARY 8C
big wheel оглядове колесо

candyfloss stand кіоск із цукровою ватою

coconut shy «збий кокос» (гра)

dodgem атракціонне авто

funfair ярмарок з атракціонами

ghost train поїзд-привид

hot dog stand кіоск із хот-догами

rollercoaster американські гірки

trampoline батут
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EVERYDAY ENGLISH 8G EVERYDAY ENGLISH 8G
Which way is it? Як туди дістатися?

Which way is it to the café? Як дістатися кав’ярні?

Turn right / left. Поверніть праворуч/ліворуч.

Go straight on. Йдіть прямо.

Take the second right / left. На другому перехресті — праворуч/ліворуч.

REPETYTORIUM 8 REPETYTORIUM 8
adult дорослий

band група

documentary документальний фільм

drink напій

event захід, подія

ghost привид

high up високо, висота

horrors жахи

near близько, недалеко

paintings картини

ride їздити верхи (на коні, на велосипеді)

statues скульптури


