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HELLO! ПРИВІТ!
Hello! Привіт!

I’m … Я...

how are you? як у тебе справи?

1 MY FAMILY 1 МОЯ РОДИНА
baby немовля

boy хлопчик, хлопець

dad тато

girl дівчинка, дівчина

mum мама

goodbye! до побачення!

one один

two два

three три

four чотири

five п’ять

fall down упасти

2 MY COLOURS 2 МОЇ КОЛЬОРИ
blue синій

green зелений

red червоний

yellow жовтий

what colour is …? якого кольору ...?

my shoes are … мої черевики ...

3 MY SCHOOL 3 МОЯ ШКОЛА
bag сумка

book книжка

pen ручка

pencil олівець

where’s …? де ...?

how many …? скільки ... ?

point показувати

table стіл

door двері

teacher учитель

floor поверх

4 MY FACE 4 МОЄ ОБЛИЧЧЯ
ears вуха

eyes очі

mouth рот

nose ніс

face обличчя

look дивитися

listen слухати

speak говорити

sneeze чхати

touch your … торкніться свого ...

open your … відкрийте свій ...

close your … закрийте свій ...

cover your … прикрийте свій ...

I’ve got … У мене є ...

5 MY ANIMALS 5 МОЇ ТВАРИНИ
bird птах

cat кіт

dog собака

rabbit кролик

what is it? що це?

it’s a … це ...

my favourite (animal) is 
(a) …

моя улюблена (тварина) 
— ...

6 MY PARTY 6 МОЯ ВЕЧІРКА
banana банан

cake торт

pizza піца

sandwich сандвіч

please будь ласка

thank you дякую

candle свічка

where’s the …? де ...?

where is it? де це?

my favourite food is … моя улюблена їжа — ...

CHRISTMAS РІЗДВО
baubles ялинкові іграшки

chimney димохід

chain ланцюг

Father Christmas Санта-Клаус

letter лист

lights вогні

mince pie різдвяний пиріг із 
солодкою начинкою

present подарунок

stocking панчоха

basket кошик

chick курчатко

egg яйце

nest гніздо


