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First Steps Перші кроки

April квітень

at о, в

August серпень

autumn осінь

bed ліжко

bedroom спальня

bike велосипед, мотоцикл

black чорний

book книжка

bookcase етажерка

cake торт

camera фотоапарат

chair стілець

clock годинник

Close your books. Закрийте свої книжки.

colour колір

computer комп’ютер

December грудень

doll лялька

Draw. Намалюй.

egg яйце

eighteen вісімнадцять

eleven одинадцять

English англійська

Excuse me. Перепрошую.

February лютий

fifteen п’ятнадцять

fish (fish) риба (риба)

football футбол

fourteen чотирнадцять

Friday п’ятниця

friend друг

from з, із

Good luck! Бажаю удачі!

Goodbye До побачення

grey сірий

Hello Привіт

his його

How do you spell …? Як пишеться по літерах ...?

I don’t understand. Я не розумію.

ice cream морозиво

in у, в

January січень

July липень
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June червень

kite паперовий змій

Listen. Послухай.

little маленький

Look at the board. Подивіться на дошку.

Look! Поглянь!

March березень

May травень

message повідомлення

Monday понеділок

mouse (mice) миша (миші)

my мій

new новий

nineteen дев’ятнадцять

no ні

November листопад

October жовтень

Open your books. Відкрийте свої книжки.

orange (fruit) апельсин

pear груша

pen ручка

pencil олівець

pencil case пенал

picture картина

pink рожевий

Polish польський

poster плакат

purple фіолетовий

Read. Прочитай.

Repeat. Повтори.

room кімната

rubber гумовий

ruler лінійка

Saturday субота

school школа

September вересень

seventeen сімнадцять

Sit down. Сідайте.

sixteen шістнадцять

skateboard скейтборд

snap кусь (від кусати)

Splish, splash, splosh. Хлюп, хлюп, хлюп.

spring весна

Stand up. Встаньте.

summer літо
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Sunday неділя

table стіл

teddy ведмедик (іграшка)

the sea море

thirteen тринадцять

this це

Thursday четвер

together разом

Tuesday вівторок

twelve дванадцять

twenty двадцять

wardrobe шафа для одягу

Wednesday середа

What’s that? Що це?

What’s your name? Як тебе звати?

white білий

window вікно

winter зима

Write. Пишіть.

yoghurt йогурт

you ти

1 Family and friends 1 Родина і друзі

after після

age вік

all along увесь цей час

all the time увесь час

always завжди

animal lover любитель тварин

art мистецтво

aunt тітка

best friend найкращий друг

big великий

bossy самовладний, зверхній

boy хлопець

café кафе, кав’ярня

cameraman фотограф

cat кіт

cheese сир

child (children) дитина (діти)

city місто

clank брязкати, бряжчати (ланцюгом), дзвеніти

class клас

classroom класна кімната

competition змагання

country країна
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cousin двоюрідний брат/сестра

daughter дочка

director режисер

dog собака

easy легко, легкий

family родина, сім’я

famous відомий, знаменитий

favourite улюблений

food їжа

garden сад

geography географія

girl дівчина

Good to see you. Радий тебе бачити.

grandad дідусь

granddaughter онука

grandma бабуся

grandparents дідусь і бабуся

grandson онук

Great idea! Чудова ідея!

Happy birthday З днем народження!

Help me! Допоможіть!

here тут

history історія

home дім

horse кінь

house будинок

How are you? Як у тебе справи?

How old are you? Скільки тобі років?

husband чоловік

I’m fine, thanks. У мене все добре, дякую.

inventor винахідник

ICT (information & communications technology) інформаційно-комунікаційні технології

king король

kitchen кухня

Let’s go. Ходімо.

life життя

make робити, створювати

Me too! Я також!

mobile мобільний телефон

model модель

music музика

My name is … Мене звуть...

near близько, недалеко

nephew племінник

next наступний
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niece племінниця

online підключений до мережі

other інший

over над, вище

parents батьки

party вечірка

pen friend приятель по листуванню

photo фотографія

pizza піца

pop star поп-зірка

prince принц

princess принцеса

prize приз

queen королева

question запитання

rabbit кролик

RE (religious education) релігійна освіта

real дійсний, реальний, справжній

restaurant ресторан

royal королівський

say сказати, говорити

scary страшний, лячний

science наука

singer співак

son син

soon скоро

star (film star) зірка (кінозірка)

strong сильний

surf (the Internet) серфити (в інтернеті)

take брати

teacher учитель

the Internet інтернет

then тоді

today сьогодні

too також

town місто

twin близнюк

uncle дядько

very дуже

video відео

website сайт

What about you? А ти?

What’s the matter? Що трапилось?

when коли

When’s your birthday? Коли в тебе день народження?
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with із, з

Wow! Ух ти!

year рік

2 School 2 Школа

African африканський

American американський

bin кошик на сміття

British британський

brown коричневий

CD компакт-диск

CD player програвач компакт-дисків

club гурток (після школи)

coat пальто

comment коментар

company компанія

Cool! Круто!

day день

desk робочий стіл

dictionary словник

door двері

fantastic фантастичний

felt tip pen фломастер

floor підлога

friendly дружній

glue клей

golden золотий

half past (one) пів на (другу)

hamster хом’як

I don’t know. Я не знаю.

I’m late for my lesson. Я запізнююсь на урок.

Is it time for lessons now? Уроки будуть зараз?

It’s history after lunch. Після обіду буде історія.

It’s in March. Це буде в березні.

It’s … o’clock Зараз ... година.

late пізно

lesson урок

light світло

lucky щасливець

lunch обід

maths математика

most більшість

nearly майже

notebook записник

o’clock година (про час на годиннику)

of course звичайно

on в
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paper clip скріпка (для паперів)

PE фізкультура

phone дзвонити

posted надісланий

primary school початкова школа

school bag шкільний рюкзак

school uniform шкільна форма

secret таємниця

scissors ножиці

See you later. До зустрічі!

sharpener стругачка

shelf полиця

shorts шорти

small маленький

sponsor спонсор

sport спорт

stapler степлер

Stop it! Припини!

student учень

subject предмет

under під

video відео

violin скрипка

wait чекати

wall стіна

What’s the time? Котра година?

where де

whiteboard біла дошка

3 My home 3 Мій дім

action дія, вчинок

address адреса

angry сердитий, злий

any

(у питальних, умовних реченнях) який-небудь, яка-
небудь кількість; (у заперечних реченнях) жодний, 
ніякий, ніскільки; (у стверджувальних реченнях) будь-
який, усякий

apartment квартира

Are you ready? Ти готовий?

attic горище

avenue проспект

balcony балкон

basement цокольний поверх

bathroom ванна кімната

battles битви

beautiful красивий

bedside table тумбочка при ліжку
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behind за

bird птах

bunk bed двоярусне ліжко

busy зайнятий

calendar календар

Can I …? Чи можу я ...?

capital (city) столиця

car машина

castle замок

chest of drawers комод

cinema кінотеатр

clothes одяг

coat stand вішалка

colourful барвистий, яскравий

Come in! Заходьте!

dark темний

dining room їдальня

dungeon підземелля

enormous величезний

first floor перший поверх

flat квартира

frog жаба

garage гараж

ghost привид

go йти

hall передпокій, коридор

in front of перед

inside усередині

interesting цікавий

living room вітальня

lots of багато

man чоловік

mattress матрац

member член

membership card членський квиток

next to поряд із

Nice to meet you! Приємно познайомитися!

now тепер, зараз

office офіс

Oh no! О ні!

Oops! Ой!

outside зовні, назовні

oven духовка

postcode поштовий індекс

prisoners в’язні
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Put it on … Поклади на...

quick швидко

really справді

road дорога

run бігати

second другий

Sorry! Вибач!

stairs сходи

story оповідання

swimming pool басейн

the President президент

there is / there are там є

They’re over there. Вони он там.

third третій

toilet туалет

towers вежі

tree дерево

TV телевізор

TV programme програма телебачення

washing machine пральна машина

What’s your …? Який твій ...?

Who are you? Хто ти?

why чому

4 Get moving! 4 Рухаймось!

activity діяльність, активність

all усі

baseball бейсбол

Be careful! Обережно!

begin починати

between між

Can I/we …? Чи можу я / можемо ми ...?

catch a ball ловити м’яч

champion чемпіон

championship чемпіонат

climb підніматися, видиратися, дертися, вилазити

Come on! Нумо! Давай!

count рахувати

crawl повзати

cricket крикет

cup кубок

dance танцювати

difficult складний

dive пірнати

do a somersault робити сальто

drive водити машину
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end кінець

even навіть

every кожний, усі

everybody кожний, усі

fast швидкий

fly летіти

foot (feet) стопа (стопи)

football (game) футбол

Formula 1 Формула-1

fun веселощі

funny смішно

future майбутнє

goal ворота

go-kart карт

good (at) бути сильним (у чомусь)

Good idea! Гарна ідея!

gorilla горила

graph діаграма, графік

guitar гітара

hat капелюх

hockey хокей

hop стрибати, скакати (на одній нозі)

hour година

I think so. Я думаю, так.

I’m really sorry. Мені дуже шкода.

important важливий

instructor інструктор

jacket куртка

juggle жонглювати

jump стрибати

kangaroo кенгуру

karate карате

kick-boxing кікбоксинг

learn вчитися

Let’s begin. Почнімо.

like як

martial arts бойові мистецтва

match матч, гра

mountain гора

netball нетбол

No, you can’t. Ні, ви не можете.

OK гаразд

only тільки

Ow! Ой!

park парк
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play frisbee грати у фризбі

please будь ласка

race гонка, перегони

racing (car) перегоновий (автомобіль)

ride (a bike) їздити/кататися (на велосипеді)

roller skate кататися на роликових ковзанах

rugby регбі

sandwich сандвіч

schoolchild (schoolchildren) школяр (школярі)

score набирати очки

sing співати

ski кататися на лижах

ski jump стрибати на лижах з трампліну

skip стрибати через скакалку

snake змія

some деякі, одні, інші

sportsperson спортсмен

stand on your head стояти на голові

star (in the sky) зірка (в небі)

survey опитування

swim плавати

swing гойдалка

talk говорити

team команда

television телебачення

tell me розкажи мені

tennis теніс

the world світ

throw a ball кидати м’яч

tiger тигр

touch торкатися

traditional традиційний

T-shirt футболка

volleyball волейбол

walk ходити пішки

watch дивитися

week тиждень

What’s so funny? Що в цьому смішного?

whistle свисток

Yes, you can. Так, ти можеш.

yoga йога

Review Units 1–4 Повторення, уроки 1-4

Write soon! Спишемося! / Пиши!

5 Animals 5 Тварини

act грати (роль)
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actor актор

adult дорослий

agency агентство

all over the place усюди

bear ведмідь

bee бджола

budgie хвилястий папуга

butterfly метелик

Can I help you? Чи можу я тобі допомогти?

chimpanzee шимпанзе

collar комір

Come back! Повернись!

Come here! Ходи сюди!

corn зерно, кукурудза

crocodile крокодил

cub маля (звіра)

description опис

dirty брудний

ear вухо

eye око

feather перо, пір’їна

ferret тхір

forget забувати

fur хутро, шерсть

goldfish золота рибка

Good boy! Молодець!

guinea pig морська свинка

hair волосся

hairy волосатий

hobby хобі

huge велетенський

imaginary уявний

insect комаха

Is my … here? Чи моя ... тут?

joke жарт

koala коала

leaf (leaves) лист (листя)

leg нога

Let’s get out of here! Ходімо звідси!

light світлий

lion лев

lizard ящірка

long довгий

map карта, мапа

meat м’ясо
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mice миші

million мільйон

monkey мавпа

mouth рот

neck шия

No way! Не може бути!

noisy шумний, галасливий

nose ніс

ostrich страус

panther пантера

parrot папуга

penguin пінгвін

pet домашній улюбленець (тварина)

phone дзвонити

popular популярний

possession володіння, майно, власність

present подарунок

puppy щеня, цуценя

quite досить

rat пацюк, щур

reptile плазун

scared наляканий

shirt сорочка

short короткий

sleep спати

sloth лінивець

space космос

spider павук

spot пляма, цятка

stick insect колюча комаха

Sure! Звісно!

surprised здивований

tail хвіст

thank you дякую

tooth (teeth) зуб (зуби)

tortoise черепаха

toy іграшка

trained кваліфікований, навчений, тренований

turtle черепаха (морська)

unusual незвичний

vet ветеринар

well здоровий

wild дикий

wing крило

young молодий
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zoo зоопарк

6 People 6 Люди

adjective прикметник

afternoon час після полудня, час після обіду

amazing дивовижний

athletic спортивний, атлетичний

baby немовля

baby (brother/sister) молодший (брат/сестра)

blond блондин

bone кістка

bus автобус

bus stop автобусна зупинка

cable TV кабельне телебачення

carnival карнавал

chess шахи

China Китай

Chinese китайський

clean чистий

clumsy незграбний

costumes костюми (театральні, маскарадні, народні тощо)

culture культура

curly кучерявий

dark (hair) темне (волосся)

date дата

difference різниця

everyday щоденно

fat жир

fireworks феєрверк

Hang on! Зачекай!

Have you got (any) …? Чи є в тебе (трохи)... ?

height зріст

her її

Hong Kong Гонконг

intelligent розумний

I think so. Я думаю, так.

I’m not sure. Я не певний.

I’ve got … У мене є ...

juice сік

language мова

lazy ледачий

memory пам’ять

milk молоко

motorbike мотоцикл

multicultural багатокультурний

New Year Новий рік
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noun іменник

old старий

our наш

parcel пакунок

personality особистість, індивідуальність

prefer віддавати перевагу

problem проблема

quiet тихий

Really? Справді?

rude грубий, неввічливий

share ділитися

slow повільний

something щось

steel drums сталеві барабани

straight прямий

street вулиця

swap міняти

sweet солодкий

talent талант

tall високий

talkative балакучий

text (message) текстове повідомлення

That’s nice. Гарно!

their їхній

these/those ці / ті

thin худий

thing річ

vain марний, даремний

watch дивитися

What’s your … like? Який твій... ?

woman жінка

your твій

Review Units 1–6 Повторення, уроки 1-6

everywhere усюди

grass трава

holiday свято

houseboat плавучий будинок

7 My day 7 Мій день

(sandwich) bar (сандвіч)-бар

about про

Action! Почали! (про зйомку кінофільму)

after that після того

anyway хай там як

arrive прибувати, приїжджати

at (time) о (про час)
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badminton бадмінтон

before перед, до, раніше

bus driver водій автобуса

call дзвонити

canteen їдальня

change решта

character характер

city centre центр міста

collect збирати

collect things колекціонувати щось

day pass проїзний на день

do my homework робити домашнє завдання

doctor лікар

dolphin дельфін

drink пити

early рано

eat їсти

eighty-five вісімдесят п’ять

evening вечірній

every кожний, усі

fifty п’ятдесят

finish кінець

forty сорок

get dressed одягатися

get up вставати

give давати

go by car їхати машиною

go cycling кататися на велосипеді

go dancing танцювати

go swimming плавати, займатися плаванням

go to bed лягати спати

go to school йти до школи

go to the park ходити в парк

hairdresser перукар

have a bath приймати ванну

have a shower приймати душ

have breakfast снідати

have dinner вечеряти

have lunch обідати

help my mum допомагати мамі

Here you are. Ось, будь ласка.

Here’s … change. Ось ... решти.

Hey, you! Гей ти!

hospital лікарня

How much? Скільки (це коштує)?



Wordlist from Step Up Grade IV 17 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Step Up Grade IV

Hurry up! Поквапся!

I know. Я знаю.

in time вчасно

It’s too late! Уже занадто пізно!

job робота, праця

laugh сміятися

listen to music слухати музику

love любити

magazine журнал

make-up макіяж

meet my friends зустрічатися зі своїми друзями

money гроші

morning ранок

MP3 player MP3-плеєр

musical instrument музичний інструмент

nearly (11 o’clock) майже (одинадцята година)

never ніколи

nurse медсестра

often часто

parent батько або мати

pasta макаронні вироби

pence пенс

penny (pence) пенні (пенс)

play computer games грати в комп’ютерні ігри

play with my friends грати зі своїми друзями

pocket money кишенькові гроші

pound фунт

quickly швидко

read magazines читати журнали

remember пам’ятати

rules правила

sausage сосиска, ковбаса

save зберігати

schoolwork шкільні заняття, уроки

soap opera мильна опера

sometimes іноді

special особливий

spend витрачати

start починати(-ся)

Stop talking! Припиніть розмови!

studio студія

take the rubbish out викидати сміття

taxi таксі

That’s a joke! Це жарт!

Three tickets for … Три квитки на ...
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ticket квиток

tidy прибирати

tidy my room прибирати у своїй кімнаті

train station залізнична станція

walk the dog вигулювати собаку

wardrobe lady гардеробниця

wash мити

watch TV дивитися телевізор

weekday будній день

weekend вікенд

Which bus goes to …? Який автобус іде до ... ?

without без

work працювати

8 Free time 8 Вільний час

ball м’яч

beach пляж

big wheel оглядове колесо

boar кабан

boat trip прогулянка човном

camping відпочинок у наметовому таборі, кемпінгу

cooking приготування їжі

cow корова

cute милий, чарівний (гарний)

disco дискотека

do ballet займатися балетом

do jigsaw puzzles складати пазли

email електронна пошта

excited збуджений, схвильований

farm ферма

feed годувати

free time вільний час

fun park парк розваг

go cycling кататися на велосипеді

go to a concert ходити на концерт

go wrong помилитися

goat цап, коза

grow рости

happen відбуватися

high високий

hippo гіпопотам

hobbies хобі

homeless бездомний, безпритульний

I don’t mind. Я не проти.

I like … Мені подобається...

ice skating катання на ковзанах
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It’s a disaster! Це катастрофа!

keyboard клавіатура

lamb ягня

lemonade лимонад

llama лама

loch озеро

look after доглядати

north північ

or або

paint a picture малювати картину

pig свиня

play chess грати в шахи

play football грати в футбол

quarter to … чверть до...

Relax! Розслабся!

Scottish шотландський

seaside побережжя, узбережжя моря

send відправляти

show показати

speak розмовляти

surf займатися серфінгом

terrible жахливий

title титул

true правда

usually зазвичай

village село

visit відвідати

visitor відвідувач

watersport водний спорт

watch a football match дивитися футбольний матч

watch a show дивитися передачу

wet мокрий

What do you think? Як вважаєш?

Whoops! Упс!

winner переможець

Review Units 1–8 Повторення, уроки 1-8

expensive дорогий

secondary school середня школа

Christmas Різдво

carrot морква

Christmas Різдво

Christmas Eve Святвечір

Christmas pudding різдвяний пудинг

Christmas tree різдвяна ялинка

cream вершки
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excited збуджений, схвильований

Father Christmas Санта-Клаус

mince pie різдвяний пиріг із солодкою начинкою

reindeer північний олень

roast запечений

turkey індичка

Easter Великдень

church церква

Easter Великдень

hide ховати

hot cross bun традиційна англійська (пасхальна) булочка з родзинками

shop магазин

chocolate шоколад


