
Лексика, рекомендована для використання у початкових класах 
загальноосвітніх навчальних закладів 

 
ANIMALS/ТВАРИНИ 
Animal (2)* тварина 
Bat (4) летюча миша 
Bear (2) ведмідь 
Bird (2) пташка 
Cat (2) кіт 
Chimpanzee (4) шимпанзе 
Dinosaur (4) динозавр 
Dog (2) собака 
Elephant (2) слон 
Frog (3) жаба 
Giraffe (2) жираф 
Hippo(potamus) (2) бегемот 
Lion (2) лев 
Monkey (2) мавпа 
Mouse (4) миша 
Parrot (3) папуга 
Rabbit (3) кролик 
Snake (2) змія 
Spider (3) павук 
Tail (3) хвіст 
Tiger (4) тигр 
Zoo (2) зоопарк 
 
THE BODY AND THE FACE/ТІЛО 
І ОБЛИЧЧЯ 
Arm (2) рука 
Ear (2) вухо 
Eye (2) око 
Face (2) обличчя 
Fair (3) світле (волосся) 
Finger (2) палець (на руці) 
Foot (3) ступня 
Hair (2) волосся 
Hand (2) рука (кисть) 
Head (2) голова 
Knee (3) коліно 
Leg (2) нога 
Mouth (2) рот 
Nose (2) ніс 
Shoulder (2) плече 
Teeth (4) зуби 
Toe (3) палець (на нозі) 
Tooth (4) зуб 
 
CLOTHES/ОДЯГ 
Blouse (3) блуза 
Coat (3) пальто 
Hat (2) шапка 
Jeans (3) джинси 
Shirt (3) сорочка 
Shoe (2) черевик 
Skirt (3) спідниця 
Socks (3) панчохи 
Trousers (3) штани 
T-shirt (4) теніска 
Umbrella (2) парасолька 

FAMILY, FRIENDS AND 
OURSELVES/СІМ’Я, ДРУЗІ Й МИ 
Auntie (2) тітка 
Baby (4) малюк 
Brother (2) брат 
Children (3) діти 
Cousin (2) двоюрідний  
 брат/сестра 
Dad (2) татусь 
Family (2) родина 
Father (2) батько 
Friend (2) друг 
Man (2) чоловік 
Mother (2) мати 
Mum (2) матуся 
Name (2) ім’я 
Sister (2) сестра 
Twins (2) близнюки 
Uncle (2) дядько 
Woman (2) жінка 
 
FOOD/ЇЖА 
Apple (2) яблуко 
Banana (3) банан 
Bread (4) хліб 
Breakfast (4) сніданок 
Butter (3) масло 
Cake (3) тістечко 
Carrot (3) морква 
Cheese (3) сир 
Cheeseburger (4) чізбургер 
Chocolate (3) шоколад 
Coffee (3) кава 
Cocoa (4) какао 
Drink (3) напій 
Egg (3) яйце 
Fish (3) риба 
Flour (3) мука, борошно 
Fruit (3) фрукт 
Grapes (3) виноград 
Honey (3)  мед 
Ice-cream (2) морозиво 
Lunch (4) обід 
Milk (3) молоко 
Milkshake (4) молочний 
 коктейль 
Orange (2) апельсин 
Peach (3) персик 
Pear (3) груша 
Peas (4) горошок 
Pizza (3) піца 
Plate (4) тарілка 
Potatoes (3) картопля 
Salad (3) салат 
Steak (3) біфштекс 
Sugar (3) цукор 
Sweet (2) цукерка 

Tea (3) чай 
Tomato (3) помідор 
Water (3) вода 
Yoghurt (3) йогурт 
  
THE HOME/ДІМ 
Bathroom (3) ванна кімната 
Bed (2) ліжко 
Bedroom (3) спальня 
Ceiling (2)  стеля 
Chair (2) стул 
Clock (4) годинник 
Cupboard (4) буфет 
Door (2) двері 
Floor (2) підлога 
Fridge (3) холодильник 
House (2) дім 
Kitchen (3) кухня 
Living room (3) вітальня 
Shower (4) душ 
Table (2) стіл 
Telephone (2) телефон 
Window (2) вікно 
Wardrobe (4) шафа, гардероб 
 
OCCUPATIONS/ПРОФЕСІЇ 
Artist (4) художник 
Boatman (3) човняр 
Cameraman (4) оператор 
Detective (2) детектив 
Filmstar (3) зірка кіно 
Magician (4) чарівник 
Policeman/woman (4) поліцейський 
Professor (3) професор 
Scientist (3) вчений 
Singer (3) співак (-чка) 
Teacher (3) вчитель 
Waitress (4) офіціантка 
Zookeeper (4) робітник  
 зоопарку 
 
SCHOOL SUBJECTS/ 
ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ 
Art (4) образотворче  
 мистецтво 
Computer (4) комп”ютер 
English (4) англійська мова 
Geography (4) географія 
History (4) історія 
Maths (4) математика 
Music (4)  музика 
Science (4) наука 
Sport (4) фізичне  
 виховання 
Timetable (4) розклад уроків 
 
SCHOOL OBJECTS/ 

* У дужках вказано клас, в якому вперше вводиться лексична одиниця 



ШКІЛЬНІ РЕЧІ 
Bag (2) портфель 
Bin (4) смітник 
Board (4) дошка 
Book (2) книга 
 (підручник) 
Calculator (2) калькулятор 
Cassette (2) касета 
Classroom (4) клас 
Desk (2) стіл 
Formula (3) формула 
Laboratory (3) лабораторія 
Letter (2) літера 
Pen (2) ручка 
Pencil (2) олівець 
Picture (3) малюнок 
Rubber (2) ґумка 
Ruler (2) лінійка 
 
LEISURE/ДОЗВІЛЛЯ 
Bike (2) велосипед 
Cartoon (4) мультфільм 
Comic (2) комікс 
Computer (2) комп’ютер 
Football (2) футбол 
Painting (4) малювання 
Photograph (2) фотографія 
Pool (3) басейн 
Roller-skates (4) ролики 
Skateboard (4) скейтборд 
Swimming (3) плавання 
Television (2) телевізор 
 
TOYS/ІГРАШКИ 
Balloon (2) повітряна  
 кулька 
Ball (2) м’яч 
Boat (2) човен 
Box (2) коробка 
Car (2) автомобіль 
Clown (2) клоун 
Doll (2) лялька 
Drum (3) барабан 
Kite (2) шуліка 
Plane (2) літак 
Robot (2) робот 
Train (2) поїзд 
Yoyo (4) йойо 
 
COLOURS/КОЛЬОРИ 
Black (2) чорний 
Blue (2) голубий 
Brown (2) коричневий 
Gray (3) сірий 
Green (2) зелений 
Orange (2) помаранчовий 
Pink (3) рожевий 
Purple (4) фіолетовий 
Red (2) червоний 
White (2) білий 
Yellow (2) жовтий 

 
COUNTRIES, CONTINENTS/ 
КРАЇНИ, МАТЕРИКИ 
Africa (3) Африка 
America (3) Америка 
Antarctica (3) Антарктика 
Asia (3) Азія 
Brazil (3) Бразілія 
Canada (4) Канада 
China (4) Китай 
East (3) схід 
England (3) Англія 
Europe (3) Європа 
Greece (3) Греція 
Italy (3) Італія 
Japan (3) Японія 
Mexico (3) Мексика 
North (3) північ 
South (3) південь 
Spain (3) Іспанія 
Turkey (3) Турція 
Ukraine (3) Україна 
USA (3) США 
 
NUMBERS/ЧИСЛА 
Ordinals: 1 – 30 
Zero (2)  нуль 
One (2) один 
Two (2) два 
Three (2) три 
Four (2) чотири 
Five (2) п’ять 
Six (2) шість 
Seven (2) сім 
Eight (2) вісім 
Nine (2) дев’ять 
Ten (2) десять 
Eleven (3) одинадцять 
Twelve (3) дванадцять 
Thirteen (3) тринадцять 
Fourteen (3) чотирнадцять 
Fifteen (3) п’ятнадцять 
Sixteen (3) шістнадцять 
Seventeen (3) сімнадцять 
Eighteen (3) вісімнадцять 
Nineteen (3) дев’ятнадцять 
Twenty (3) двадцять 
Twenty one (3) двадцять один 
Twenty two (3) двадцять два 
… 
Thirty (3) тридцять 
Forty (3) сорок 
… 
Ninety (3) дев”яносто 
Hundred (3) сто 
Thousand (3) тисяча 
Million (4) мільйон 
 
Cardinals: 1st – 30th 

First (4) перший 
Second (4) другий 

Third (4) третій 
Fourth (4) четвертий 
Fifth (4) п’ятий 
Sixth (4) шостий 
Seventh (4) сьомий 
Eighth (4) восьмий 
Ninth (4) дев’ятий 
Tenth (4) десятий 
Eleventh (4) одинадцятий 
Twelfth (4) дванадцятий 
Thirteenth (4) тринадцятий 
Fourteenth (4) чотирнадцятий 
... 
Twentieth (4) двадцятий 
Twenty first (4) двадцять перший 
Twenty second (4) двадцять другий 
Twenty third (4) двадцять третій 
… 
Thirtieth (4) тридцятий 
 
TIME/ЧАС 
Afternoon (2) день 
Evening (3) вечір 
Minute (3) хвилина 
Month (4) місяць 
Morning (3) ранок 
O’clock (3) годин 
 
DAYS OF THE WEEK/ 
ДНІ ТИЖНЯ 
Monday (4) понеділок 
Tuesday (4) вівторок 
Wednesday (4) середа 
Thursday (4) четвер 
Friday (4) п’ятниця 
Saturday (4) субота 
Sunday (4) неділя 
 
THE YEAR/РІК 
January (4) січень 
February (4) лютий 
March (4) березень 
April (4) квітень 
May (4) травень 
June (4) червень 
July (4) липень 
August (4) серпень 
September (4) вересень 
October (4) жовтень 
November (4) листопад 
December (4) грудень 
 
ADJECTIVES/ПРИКМЕТНИКИ 
Bad (3) поганий 
Beautiful (3) красивий гарний 
Big (2) великий 
Careful (3) обережний 
Clean (4) чистий 
Clever (3) розумний 
Cold (3) холодний 
Famous (3) знаменитий 



Fat (2) товстий 
Favourite (4) найулюбле- 
 ніший 
Funny (4) кумедний 
Good (2) добрий 
Great (4) великий 
Happy (2) щасливий 
Heavy (3) важкий 
Hot (3) гарячий 
Hungry (3) голодний 
Important (4) важливий 
Interesting (3) цікавий 
Lazy (2) лінивий ледачий 
Little (2) маленький 
Long (2) довгий 
New (3) новий 
Old (2) старий 
Rich (3) багатий 
Sad (2) сумний 
Shiny (4) сонячний 
Short (2) низький 
Small (2) маленький 
Strange (4) чудний 
Strong (4) сильний 
Tall (2) високий 
Tidy (4) акуратний 
Wet (3) мокрий 
Young (2) молодий 
 
ADVERBS/ПРИСЛІВНИКИ 
Again (3) знову 
All (3) цілком 
More (4) більше 
Now (2) тепер 
Then (4) потім 
Together (3) разом 
Too (3) також 
Very (3) дуже 
 
CONJUCTIONS/СПОЛУЧНИКИ 
And (2) і, й, та 
But (3) але, проте 
With (3) з 
 
PREPOSITIONS/ 
ПРИЙМЕННИКИ 
At (3) в (час) 
Before (3) перед ким-чим  
Behind (4) за, позаду 
Between (4) між ким-чим 
Down (4) вниз 
For (2) для 
From (3) від 
In (2) в (місце) 
Next to (3) біля 
On (3) на (місце) 
To (2) до, у, в 
Under (3) під 
Up (2) угору 
 
PRONOUNS/ЗАЙМЕННИКИ 

Anybody (4) хто-небудь 
Everybody (4) всі 
He (2) він 
Her (2) її 
Him (3) він 
His (2) його 
I (2) я 
It (2) воно 
Me (2) я 
My (2) моє 
Our (4) наше 
She (2) вона 
They (2) вони 
We (2) ми 
You (2) ти, ви 
Your (2) твоє 
 
VERBS/ДІЄСЛОВА 
Answer (3) відповідати 
Ask (3) питати 
Bring (3) приносити 
Can (2) могти 
Catch (2) ловити,  
 піймати 
Chase (4) полювати 
Clap (2) плескати у  
 долоні 
Climb (3) дертися 
Close (4) зачиняти 
Come (2) приходити 
Count (4) рахувати 
Do (2) робити 
Draw (2) малювати 
Drink (3) пити 
Drop (4) впускати 
Eat (3) їсти 
Feed (4) годувати 
Find (2) знаходити 
Fly (4) літати 
Follow (3) слідувати 
Get (on / off) (4) сідати / сходити з 

автобусу, трамваю  
Get up (3)  вставати 
Give (3) давати 
Go (2) іти 
Has (2) мати 
Have (2) мати 
Have got (2) мати 
Hear (2) чути 
Jump (4) стрибати 
Keep (4) затримати 
Know (3) знати 
Like (3) любити 
Listen (2) слухати 
Look (at) (2) дивитися 
Make (3) робити 
Match (2) поєднувати 
Meet (2) зустрічати 
Open (2) відкривати 
Play (3) грати 
Point (to) (2) указувати 

Put (in to) (3) (по)класти 
Put (on) (4) одягати 
Rain (3) іде дощ 
Read (2) читати 
Repeat (2) повторювати 
Ride (4) їхати (верхи) 
Run (4) бігти 
Say (2) сказати 
See (2) бачити 
Shake (3) трясти 
Shine (3) світити 
Show (me) (2) показувати 
Sing (2) співати 
Sit down (2) сідати 
Sleep (4) спати 
Stand up (2) уставати 
Stop (2) зупинятися 
Swim (4) плавати 
Take (3) брати 
Talk (4) говорити 
Tell (4) розповідати 
Touch (3) торкатися 
Turn (2) повертати 
Wait (3) чекати 
Walk (2) гуляти 
Want (3) хотіти 
Wash (4) мити 
Watch (3) дивитися 
Wave (4) махати (рукою  
 на прощання) 
Wear (3) носити (бути  
 одягнутим у) 
Write (2) писати 
 
CONTRACTIONS/ 
СКОРОЧЕННЯ 
I’m I am 
It’s It is 
Jane’s Jane is 
He’s He is 
Here’s Here is 
That’s That is 
She’s She is 
We’re We are 
They’re They are 
Let’s Let us 
Isn’t Is not 
Aren’t Are not 
I’ve got I have got 
Haven’t Have not 
He’s got He has got 
She’s got She has got 
Hasn’t Has not 
There’s There is 
There’re There are 
Don’t Do not 
Doesn’t Does not 
Can’t Can not 
What’s What is 
Where’s Where is 
Who’s Who is 



FESIVALS/СВЯТА 
Birthday (2) день народження 
Christmas (2) Різдво 
Fun (3) розвага 
Happy birthday! (2) З днем народження! 
Happy New Year! (2) Щасливого Нового року! 
Holiday (4) свято 
Merry Christmas! (2) Веселого Різдва! 
Noise (4) шум, гомін 
Party (2) вечірка 
Present (2) подарунок 
 
POLITE EXPRESSIONS/ВВІЧЛИВІ ВИРАЗИ 
Hi! (2) Привіт! 
Hello! (2) Привіт! 
Help! (3) Допоможіть 
Here! (2) Тут 
I’m glad to see you  Радий тебе бачити 
(too). (2) (теж). 
How are you? (2) Як справи? 
Fine, thank you. (2) Добре, дякую. 
See you next time. (2) Побачимось наступного  
 разу. 
See you. (2) Побачимось. 
Thank you. (2) Дякую. 
Please. (2) Будь ласка. 
Oh no! (2) О ні! 
Can I come in? (2) Можна мені увійти? 
Sorry. (2) Вибач. 
I’m sorry! (2) Мені шкода! 
I don’t know (3) Я не знаю 
That’s OK. (2) Нічого (страшного)! 
It’s OK. (3) Нічого (страшного)! 
Not at all. (3) Нема за що. 
You are welcome. (2) Нема за що. 
Here you are. (3) Ось. (Це тобі.) 
Good morning (2) Добрий ранок 
Good afternoon (2) Добрий день 
Goodbye. (2) До побачення. 
It’s time to go. (4) Час іти. 
It’s time to say goodbye. (3) Вже час прощатися. 

FORMULAIC EXPRESSIONS/ 
ВИРАЗИ НА УРОЦІ 
Sit down. (2) Сідай(те). 
Stand up. (2) Устань(те). 
Open the book. (2) Розкрий(те) книгу. 
Say “Hello”. (2) Скажіть “Привіт”. 
Let’s sing a song. (2) Давай(те) заспіваємо  
 пісню. 
Quick! Швидко 
Well done! (2) Чудово! 
Excellent! (2) Відмінно! 
Great! (2) Прекрасно! 
Very good. (2) Дуже добре. 
Wow! (3) Ух ти! 
True. (2) Правильно. 
False. (2) Неправильно. 
No, stop! (3) Ні, зупинись! 
Come on. (4) Гей! 
Come here! (2) Йди сюди! 
Come in! (2) Заходь! 
You’re out. (4) Вийди геть! (у грі) 
Look at the teacher. (3) Поглянь на вчителя. 
Point to the door. (3) Покажи на двері. 
What’s the matter? (4) Що трапилося? 
 
QUESTIONS/ПИТАННЯ 
Can I have… ? (3) Мені...(при замовленні) 
Do you like …? (3) Ти любиш …? 
Do you want …?(3) Ти хочеш…? 
Is it a …? (2) Це …? 
How many? (3) Скільки? 
How old are you? (2) Скільки тобі років? 
What’s your name? (2) Як тебе звати? 
What’s this? (2) Що це? 
What’s in my (bag)? (2) Що в моєму 
 (портфелі)? 
What time is it? (3) Котра година? 
What are you doing? (3) Що ти робиш? 
What is he/she doing? (3) Що він/вона робить? 
When’s your birthday? (4) Коли твій день 
 народження? 
Where are you? (3) Де ти? 
Who’s this? (2) Хто це? 
Whose this? (2) Чиє це? 
 
 


