
Wordlist 1 
 
 
 

LESSON 1.1 
Family Сім'я 
aunt /ɑːnt/ тітка 
brother /ˈbrʌðə/ брат 
cousin /ˈkʌzən/ двоюрідна 
сестра/двоюрідний брат 
dad /dæd/ тато 
daughter /ˈdɔːtə/ 
донька 
 father /ˈfɑːðə/ батько 
grandfather / grandad 

/ˈɡrændˌfɑːðə, ˈɡrændæd/ дідусь 
grandmother / granny 

/ˈɡrænˌmʌðə, ˈɡræni/ бабуся 
mother  /ˈmʌðə/  мати 
mum /mʌm/ мама/матуся 
parents /ˈpeərənts/ батьки 
sister /ˈsɪstə/ сестра 
son /sʌn/ син 
uncle /ˈʌŋkəl/ дядько 

LESSON 1.2 
Out of class 
Be careful! /ˌbi ˈkeəfəl/ Будь 

обережний! 
Hold this, please. /ˈhəʊld ðɪs 

ˌpliːz/ Тримай це, будь ласка. 
I’ve got it! /ˌaɪv ˈɡɒt ɪt/ В мене це 

є! 
 

 

best friend /ˌbest ˈfrend/ 
кращий друг/подружка 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ день 
народження 
birthday cake /ˈbɜːθdeɪ keɪk/ торт 
на день народження 
cake /keɪk/ пиріг 
card /kɑːd/ вітальна листівка 
class /klɑːs/ клас 
classmate /ˈklɑːsmeɪt/ 

однокласник/однокласниця 
eat /iːt/ їсти 
friend /frend/ друг/подруга 
from /frɒm/ від/з 
happy /ˈhæpi/ щасливий 
Happy birthday! /ˌhæpi ˈbɜːθdeɪ/  

З Днем народження! 
Let’s have a break. /lets həv 

ə breɪk/ Давай 
відпочинемо/зробимо перерву 

lovely /ˈlʌvli/ чудовий 
mess /mes/ безлад 
my darling /ˌmaɪ ˈdɑːlɪŋ/ 

дорогий/дорога 
present /ˈprezənt/ подарунок 

school trip /ˈskuːl trɪp/ шкільна 
екскурсія 

She is 70 years old. /ʃi ɪz ˌsevənti 
ˌjɪəz ˈəʊld/ Їй 70 років. 

yummy /ˈjʌmi/ Смачний/смачно 

LESSON 1.3 
Countries and nationalities 
Країни та національності 
American /əˈmerəkən/ 
американський 
British /ˈbrɪtɪʃ/ 
британський 
China /ˈtʃaɪnə/ Китай 
Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ 
китайський 
 France /frɑːns/ Франція 
French /frentʃ/ 
французький  
Italian /ɪˈtæliən/ 
італійський  
Italy  /ˈɪtəli/  Італія  
Poland /ˈpəʊlənd/ Польща 
Polish  /ˈpəʊlɪʃ/  польський 
Spain /speɪn/ Іспанія 
Spanish /ˈspænɪʃ/ 
іспанський 
 the UK /ðə ˌjuː ˈkeɪ / 
Великобританія 
the USA /ðə ˌjuː es ˈeɪ/ США 

 
 

Bye now! /ˈbaɪ naʊ/ 
До побачення! 
family album /ˈfæməli ˌælbəm/ 
сімейний альбом  
Help! /help/ Допоможіть! 
hungry   /ˈhʌŋɡri/    
голодний  
in the photo /ɪn ðə ˈfəʊtəʊ/ 
на фото 
name /neɪm/ ім'я 
No idea. /ˌnəʊ aɪˈdɪə/ Не маю 

уявлення. 
Sorry. /ˈsɒri/ Вибачте. 
superhero /ˈsuːpəˌhɪərəʊ/ 
супергерой 
What about you? /wɒt əˈbaʊt jə/ 

Що з тобою? 
You’re right. /ˌjɔː ˈraɪt/ Ти 

маєш рацію. 

LESSON 1.4 
Introductions Знайомство 
He is my classmate. /hɪ ɪz maɪ 

ˈklɑːsmeɪt/ Це мій 
однокласник/однокласниця 
 He is my friend. /hɪ ɪz maɪ ˈfrend/ 
Це Він мій друг. 

Hello, Lucas. /helˈəʊ lukəs/ Привіт, 
Лукас. 
Lucas, this is my mum. /lukəs ðɪs ɪs 
maɪ mʌm/ Лукасе, це моя мама. 
Mum, this is Lucas. /mʌm ðɪs ɪs 

lukəs/ Мамо, це Лукас. 
Nice to meet you. /naɪs tə mi:t jə/ 

Приємно познайомитися. 
Nice to meet you too. /naɪs tə 

mi:t jə tuː/ Мені теж 
приємно познайомитися. 

 
 

bag /bæɡ/ сумка 
famous /ˈfeɪməs/  відомий 
film star /fɪlm stɑː/ 
кінозірка 
kids /kɪdz/ діти 
Let’s go. /ˌlets ˈɡəʊ/ Ходімо. 
 
neighbour /ˈneɪbə/ сусід 
pop star /pɒp stɑː/ поп-зірка 
sports person /spɔːts ˈpɜːsən/ 
спортсмен 

LESSON 1.5 
Places Місця 
at a party /ət ə ˈpɑːti/ 
на вечірці 
at home /ət ˈhəʊm/ вдома  
at school /ət ˈskuːl/ в школі 
 in the garden /ɪn  ðə  ˈɡɑːdn/ 
в саду 
in the park /ɪn ðə ˈpɑːk/ в парку 
on holiday /ɒn ˈhɒlədeɪ/ 

на канікулах 

favourite /ˈfeɪvərət/ улюблений 
great /ɡreɪt/ чудово 
I’m four. /ˌaɪm ˈfɔː/ Мені чотири роки. 
near /nɪə/ біля 
She’s fun! /ˌʃiz ˈfʌn/ Вона класна! 
too /tuː/ також 
 

LESSON 1.6 
 

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ 
цікавий 

International Friendship Day 
/ɪntəˌnæʃənəl ˈfrendʃɪp deɪ/ 

Міжнародний день дружби  
spell /spel/ продиктувати за 
лiтерами 
 

Unit 1 



 

Wordlist 2 

LESSON 2.1 
Clothes Одяг 
boots /buːts/ чоботи 
cap /kæp/ шапка 
coat /kəʊt/ пальто 
dress /dres/ сукня 
hoodie /ˈhʊdi/ светр з каптуром 
(худі) 
jacket /ˈd3ækət/ куртка 
jeans /d3iːnz/ джинси 
jumper /ˈd3ʌmpə/ светр 
shirt /ʃɜːt/ сорочка 
shoes /ʃuːz/ взуття 
skirt /skɜːt/ спідниця 
T-shirt /ˈtiː ʃɜː/ футболка 
top /tɒp/ майка  
tracksuit /ˈtræksuːt/ спортивний 
костюм  
trainers /ˈtreɪnəz/ кросівки 
trousers /ˈtraʊzəz/ штани 

 

at the weekend /ət ðə ˈwiːkend/ 
у вихідні 

LESSON 2.2 
Adjectives Прикметники 
big /bɪɡ/ великий 
boring /ˈbɔːrɪŋ/ нудний 
cool /kuːl/ чудовий 
/ файний  
long /lɒŋ/ довгий 
new /njuː/ новий 
old /əʊld/ старий 
short /ʃɔːt/ 
короткий 

 
 
 
clever cat /ˈklevə ˈkæt/ 

розумний кіт 
girl /ɡɜːl/ дівчина 
 size  /saɪz/   розмір 
suit /suːt/ костюм 

LESSON 2.4 
Asking for personal information 

Особиста інформація – 
запитання. 

How old are you? /haʊ əʊld ɑ: jə/ 
Скільки тобі/вам років? 

What’s your favourite film? /wɒts 
jə ˌfeɪvərɪt ˈfɪlm/ Який твій/ваш 
улюблений фільм? 

What’s your favourite music? 
/wɒts jə ˌfeɪvərɪt ˈmjuːzɪk/ Яка 
твоя/ваша улюблена музика? 

What’s your favourite sport? 
/wɒts jə ˌfeɪvərɪt ˈspɔːt/ Який 
твій/ваш улюблений спорт? 

What’s your name? /wɒts jə 
neɪm/ Як тебе/вас звати? 

Where are you from? /weə ɑ: jə 
frəm/ Звідки ти/ви? 

Who’s your favourite actor? 
/hu:z jə ˌfeɪvərɪt ˈæktə/ Хто 
твій/ваш улюблений актор? 

Who’s your favourite singer? 
/hu:z jə ˌfeɪvərɪt ˈsɪŋə/ Хто 

твій/ваш улюблений співак? 
Who’s your favourite sports 
person? /hu:z jə ˌfeɪvərɪt ˈspɔːts 

ˌpɜːsən/ Хто твої/ваш улюблений 
спортсмен? 

 
 
mountain bike /ˈmaʊntən baɪk/ 

гірський велосипед 
skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ 
скейтборд 

 
 

Congratulations! 
/kənˌɡrætʃəˈleɪʃənz/ Вітаю!/Вітання! 

Don’t worry! /ˌdəʊnt ˈwʌri/ 
Nie martw się! 

fantastic /fænˈtæstɪk/ 
фантастичний 
favourites /ˈfeɪvrəts/ улюблені 

речі 
gadget /ˈɡæd3ət/ гаджет 
How cool is that? /haʊ ˌkuːl ɪz 

ˈðæt/ Але це круто! 
No problem. /ˌnəʊ ˈprɒbləm/ 

Без проблем. 
pet /pet/ домашня тварина 
pocket /ˈpɒkət/ кишеня 
right size /raɪt saɪz/ відповідний 

розмір 
That’s not all. /ˌðæts nɒt ˈɔːl/ 

Це не все. 
That’s right. /ˌðæts ˈraɪt/ 

Точно. 
You’re cold. /ˌjɔː ˈkəʊld/ 

Ти змерз. / Ти змерзла.

small /smɔːl/ маленький    

Out of class 
Hang on! /ˌhæŋ ˈɒn/ Почекай!  
Here you are. /ˈhɪə jə ˌɑː/ Ось, 
будь ласка! 
Over there. /ˌəʊvə ˈðeə/ Там. 
What’s up? /ˌwɒts ˈʌp/ Що 
трапилось? 

 
 

put away /ˌpʊt əˈweɪ/ відкласти 
too small /tuː smɔːl/  занадто 
маленький 

LESSON 2.3 
Are you sure? /ˌɑː jə ˈʃɔː/ Ти 

впевнений? 
box /bɒks/ коробка 
boy /bɔɪ/ хлопчик 

Good question. /ɡʊd ˈkwestʃ(ə)n/ 
Хороше питання. 

High five! /ˌhaɪ ˈfaɪv/ Дай п'ять! 
rock /rɒk/ рок 
school band /ˌskuːl ˈbænd/ 

шкільний оркестр/ шкільний музичний гурт 

LESSON 2.5 
My things Мої речі  
backpack /ˈbækpæk/ рюкзак 
games console /ˈɡeɪmz kənˌsəʊl/ 
ігрова приставка 
laptop computer /ˌlæptɒp 

kəmˈpjuːtə/ ноутбук 
mobile phone /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ 

мобільний телефон 
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LESSON 3.1 
Parts of the house Частини 
будинку 
 bathroom /ˈbɑːθrʊm/ ванна 
кімната 
bedroom /ˈbedruːm/ спальня 
door /dɔː/  двері 
floor /flɔː/ підлога 
garage /ˈgærɪd3/ гараж 
garden /ˈgɑːdn/ сад 
kitchen /ˈkɪtʃɪn/ кухня 
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ вітальня 
wall /wɔːl/ стіна 
window /ˈwɪndəʊ/ вікно 

Inside the house Всередині 
будинку 
armchair /ˈɑːmtʃeə/ крісло 
bath /bɑːθ/ ванна 
bed /bed/ ліжко 
chair /tʃeə/ стілець 
desk /desk/ 
письмовий  стіл 
fridge /frɪd3/  
холодильник  
sofa /ˈsəʊfə/ диван 
 table /ˈteɪbəl/ стіл 
wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ шафа 

 
 

household /ˈhaʊshəʊld/ 
домогоспода́рство  
inside /ɪnˈsaɪd/ всередині 
nothing /ˈnʌθɪŋ/ нічого 
object /əbˈd3ekt/ предмет 
part /pɑːt/ частина 
place /pleɪs/ місце 

LESSON 3.2 
Out of class 
Right there! /raɪt ðeə/ Ось там! 
There it is! /ðeə ɪt ɪz/ Там! 
Wait! /weɪt/ Зачекайте! 
Yuk! /jʌk/ Фу! 

Prepositions of place 
Прийменники місця 
behind /bɪˈhaɪnd/ 
позаду 
 in /ɪn/ в 
in front of /ɪn ˈfrʌnt əv/ перед 
next to /ˈnekst tə/ поруч з 
on /ɒn/ на 
under /ˈʌndə/ під 

 
 

board /bɔːd/ дошка 
book /bʊk/ книга 
boy /bɔɪ/ хлопець 

carton /ˈkɑːtn/ картонна 
коробка 
girl /gɜːl/ дівчина 
kitchen table /kɪtʃɪn ˈteɪbəl/ 

кухонний стіл 
milk /mɪlk/ молоко 
orange juice /ˈɒrənd3 d3u:s/ 

апельсиновий сік 
phone /fəʊn/ телефон 
sweets /ˈswiːts/ солодощі 
wrong /rɒŋ/ неправильний 

LESSON 3.3 
bad /bæd/ поганий 
be sorry /biː ˈsɒri/ прикро 
cupcake /ˈkʌpkeɪk/ тiстечко 
Help! /help/ Допоможіть! 
naughty /ˈnɔːti/ 
неслухняний 
 only /ˈəʊnli/ тільки 
parrot /ˈpærət/ папуга 
silly /ˈsɪli/ дурний 
 street /striːt/ вулиця 
tree /triː/ дерево 

LESSON 3.4 
Having a guest Прийом гостей 
Hello. Please, come in. /helˈəʊ 

pliːz kʌm ɪn/  Привіт! 
Заходьте, будь ласка. 

Thank you. /θæŋk jə/ Дякую. 
Would you like a …? /wʊd jə 
laɪk ə/ Хотів би Чи хочеш ти...? 
Yes, please. / No, thank you. 

/jes pliːz, nəʊ θæŋk jə/ 
Так, будь ласка. / Ні, дякую. 

Where’s the …, please? /weəz 
ðə, pliːz/ Скажіть, будь ласка, де 
знаходиться…? 
It’s upstairs. / It’s downstairs. 

/ɪtz ʌpˈsteəz, ɪts daʊnˈsteəz/ 
Це нагорі / Це внизу. 

It’s next to the … /ɪtz nekst tə ðə/ 
Це поруч… 

Let me show you. /let mi ʃaʊ jə/ 
Дозвольте мені показати 
вам/тобi. 

 

apple /ˈæpəl/ яблуко 
come  in /kʌm  ɪn/   
заходити  
ice cream /aɪs ˈkriːm/ 
морозиво 
 ketchup /ˈketʃəp/ кетчуп 
No problem. /nəʊ ˈprɒbləm/ 

Без проблем. 

sandwich /ˈsænwɪd3/ бутерброд 
show /ʃəʊ/ показати 
yummy /ˈjʌmi/  смачно 

LESSON 3.5 
Objects in the house Предмети в 

домі 
carpet /ˈkɑːpɪt/ килим 
cushion /ˈkʊʃən/ 
декоративна подушка 
lamp /læmp/ лампа 
plant /plænt/ рослина в горщику 
poster   /ˈpəʊstə/    плакат 
television (TV) /ˈteləvɪ3ən/ 
телевізор 

 
 

classroom /ˈklɑːs-rʊm/ клас 
(кімната в школі) 
 competition /kɒmpəˈtɪʃən/ 
конкурс 
dream /driːm/ сон/мрія 
dream house /driːm ˈhaʊs/ 

будинок мрії 
normally /ˈnɔːməli/ нормально 
perfect /ˈpɜːfɪkt/ ідеальний 
person /ˈpɜːsən/  особа 
practice room /ˈpræktɪs rʊm/ 
приміщення для тренування 
really /ˈrɪəli/ справді 
skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ 
кататися на скейтборді 
skateboarder /skeɪtˈbɔːdə/ 
скейтбордист 
train /treɪn/ тренуватися 
typical /ˈtɪpɪkəl/ типовий 
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LESSON 4.1 
Face   Обличчя 
ears /ɪəz/ вуха 
eyes /aɪz/ очі 
mouth /maʊθ/ рот 
nose /nəʊz/ ніс 
teeth /tiːθ/ зуби 

Hair зуби 
blond /blɒnd/ світле 
волосся 
 curly /ˈkɜːli/ 
кучеряве волосся 
dark /dɑːk/ темне 
волосся  
red /red/ руде 
волосся 
spiky /ˈspaɪki/ 
колюче/жорстке волосся 
straight /streɪt/ пряме 
волосся  
wavy /ˈweɪvi/ хвилясте 
волосся 

LESSON 4.2 
Parts of the body Частини тіла 
arm /ɑːm/ рука 
body /ˈbɒdi/ тіло 
fingers /ˈfɪŋɡəz/ пальці 
foot /fʊt/ стопа 
hand /hænd/ рука 
head /hed/ голова 
leg  /leɡ/   нога 
neck /nek/ шия 
toes /təʊz/ пальці ніг 

Out of class 
Help me, please! /ˈhelp mi pliːz/ 

Допоможи мені, будь ласка! 
It isn’t my fault! /ɪt ˌɪzənt maɪ 

ˈfɔːlt/ Це не моя провина! 
Stop it! /ˈstɒp ɪt/ Зупинись! 

 
 

a lot of /ə ˈlɒt əv/ багато 
 fine /faɪn/ добре  
high /ˌhaɪ/ високо 
Hurry up! /ˌhʌri ˈʌp/ Поспішай! 
tall /tɔːl/ високий 
time /taɪm/ час 

LESSON 4.3 
battery power /ˈbætəri ˌpaʊə/ 

зарядний пристрій 
hero /ˈhɪərəʊ/ герой 
like /laɪk/ подобатися 
super power /ˈsuːpə ˌpaʊə/ 

супер сила 

LESSON 4.4 
Apologising Вибачення 
 Are you OK? /ɑ: jə əʊ keɪ/ 
Все гаразд? 
I’m fine. /aɪm faɪn/ Зі мною 

все гаразд. 
I’m so sorry! /aɪm səʊ sɒri/ 

Мені дуже шкода! 
It’s OK. /ɪts əʊ keɪ/ Все добре. 
No problem. /nəʊ ˈprɒbləm/ 

Без проблем. 
Sorry about that! /sɒri əˈbaʊt 

ðæt/ Вибач(те) за те. 
Sorry, my mistake. /sɒri maɪ 

ˈmɪsteɪk/ Вибач(те), моя 
помилка. 

That’s all right. /ðæts ɔː raɪt/ 
Все добре. 

 

house keys /haʊs kiːz/ ключі 
від дому 

Thanks, sweetie /θæŋks ˈswiːti/ 
Дякую любий! 

LESSON 4.5 
Personality adjectives 
Прикметники, що описують 
характер  
clever /ˈklevə/ розумний 
friendly /ˈfrendli/ дружній  
funny /ˈfʌni/ смішний 
helpful /ˈhelpfəl/ той, що 
допомагає 
nice /naɪs/ гарний 
sporty /ˈspɔːti/ спортивний, 
атлетичний 

 
 

always /ˈɔːlwəz/ завжди 
answer /ˈɑːnsə/ відповідь 
dancing /ˈdɑːnsɪŋ/ танець 
do a quiz /ˌduː ə ˈkwɪz/ 

розв’язати вікторину 
good at /ˈɡʊd ət/ здатним до 
чогось  
good student /ˌɡʊd ˈstjuːdənt/ 
хороший студент 
group /ɡruːp/ група 
hobby /ˈhɒbi/ хобі  
homework /ˈhəʊmwɜːk/ 
домашнє завдання 
How many? /ˌhaʊ ˈmeni/ Скільки? 
joke /d3əʊk/ жарт 
kind /kaɪnd/ милий/добрий 

party animal  /ˌpɑːti ˈænəməl/ 
тусовщик 

person /ˈpɜːsən/ особа 
personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ 
особистість  
place /pleɪs/ місце  
reading /ˈriːdɪŋ/ читання 
room /ruːm/ кімната 
say /seɪ/ сказати 
sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ іноді 
 speak to /ˈspiːk tə/ говорити з 
subject /ˈsʌbd3ɪkt/ предмет  
usually /ˈjuː3uəli/ зазвичай 
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LESSON 5.1 
Action verbs Дієслова дії 
act /ækt/ Грати (у 
виставі) 
climb /klaɪm/ підніматися 
cook /kʊk/ готувати 
dive /daɪv/ пірнати 
draw /drɔː/ 
малювати 
 fix /fɪks/ 
ремонтувати  
fly /flaɪ/ літати 
jump /d3ʌmp/ стрибати 
 read  /riːd/  читати  
ride  /raɪd/  їздити  
run   /rʌn/   бігти  
sing /sɪŋ/ співати  
swim /swɪm/ плавати  
write /raɪt/ писати 

LESSON 5.2 
Phrases with make, play, ride 

Фрази з make, play, ride 
make a poster  /ˌmeɪk ə ˈpəʊstə/ 

зробити плакат 
make cupcakes /ˌmeɪk ˈkʌpkeɪks/ 

зробити тиiстечка 
play computer games /ˌpleɪ 

kəmˈpjuːtə ɡeɪmz/ грати в 
комп'ютерні ігри 

play football /ˌpleɪ ˈfʊtbɔːl/ 
грати у футбол 

play the piano /ˌpleɪ ðə piˈænəʊ/ 
грати на фортепіано 

ride a bike /ˌraɪd ə ˈbaɪk/ їздити 
на велосипеді 

ride a horse /ˌraɪd ə ˈhɔːs/ їхати 
верхи на коні 

Out of class 
Let me see … /ˌlet mi ˈsiː/ Дай 

мені побачити… 
Not again! /ˌnɒt əˈɡen/  Знову?! 
Ні! 
What’s wrong? /ˌwɒts ˈrɒŋ/ 

Що не так? 
 

all day /ˌɔːl ˈdeɪ/ весь день 
camera /ˈkæmərə/ 
фотоапарат  
can /kæn/ могти 
I can’t see a thing. /aɪ  ˌkɑːnt  ˌsiː 

ə ˈθɪŋ/ Я нічого не бачу. 
talented /ˈtæləntəd/ 

талановитий 

 
 
video /ˈvɪdiəʊ/ відеоролик 
well /wel/ отже 

LESSON 5.3 
boat /bəʊt/ човен 
fast /fɑːst/ швидкий 
lovely day /ˌlʌvli ˈdeɪ/ чудовий 

день 
One minute, please. /ˌwʌn ˈmɪnət 

ˌpliːz/ Одну хвилинку, будь 
ласка. 

who /huː/ хто 

LESSON 5.4 
Suggestions 

Пропозиції 
Great idea! /greɪt aɪˈdɪə/ Чудова 

ідея! 
I agree! /aɪ əˈgriː/ Я згоден! 
I’m not sure. /aɪm nət ʃɔː/ 

Я не впевнений.  
It’s not a good idea.  /ɪts nət 
ə gʊd aɪˈdɪə/ Це не дуже гарна 
ідея. 
Let’s do something fun! /lets 

duː ˈsʌmθɪŋ fʌn/ Давайте 
зробимо щось цікаве крутo! 

Let’s do that! /lets duː ðæt/ 
Давайте зробимо це! 

Let’s go ice skating! /lets gəʊ ˈaɪs 
ˌskeɪtɪŋ/   Ходімо кататися на 

ковзанах!  
We can go to the park! /wi kæn 
gəʊ tə ðə pɑːk/ Ми можемо піти в 
парк! 
 

 

guys /ɡaɪz/ хлопці 
teach /tiːtʃ/ навчати 
wear /weə/ носити, одягати 

LESSON 5.5 
alphabet /ˈælfəbet/ алфавіт 
course  /kɔːs/  курс 
hear /hɪə/  чути 
important /ɪmˈpɔːtənt/ важливий 
language /ˈlæŋɡwɪd3/ мова 
learn /lɜːn/ вчитися 
letter /ˈletə/ літера 
make friends with /ˌmeɪk ˈfrendz 

wɪð/ подружитися з 
sign language /ˈsaɪn ˌlæŋɡwɪd3/ 

мова жестів 
teacher /ˈtiːtʃə/ вчитель 
TV programme /ˌtiː ˈviː 

ˌprəʊɡræm/ ТВ програма 
word /wɜːd/ слово 

 

 
LESSON 5.6 
after school /ˌɑːftə ˈskuːl/ 

Після школи 
ball   /bɔːl/   м'яч 
class /klɑːs/  клас 
club /klʌb/  клуб 
come /kʌm/ прийти 
game /ɡeɪm/  гра 
now /naʊ/ зараз 
paint /peɪnt/ малювати 
 star /stɑː/ зірка  
today /təˈdeɪ/ сьогодні 
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LESSON 6.1 
Daily activities Щоденні 

заняття 
do my homework /ˌduː maɪ 

ˈhəʊmwɜːk/ робити домашнє 
завдання 

get up /ˌɡet ˈʌp/ вставати 
go to bed /ˌɡəʊ tə ˈbed/ 

лягати спати 

LESSON 6.3 
Days of the week Дні тижня 
Monday /ˈmʌndi/ понеділок 
Tuesday /ˈtjuːzdi/ вівторок 
Wednesday /ˈwenzdi/ середа 
Thursday /ˈθɜːzdi/ четвер 
Friday  /ˈfraɪdi/  п'ятниця 
Saturday /ˈsætədi/ субота 
Sunday /ˈsʌndi/ неділя 

 
 

The film is on again at … /ðə 
fɪlm s ɒn əˈɡen ət/ Знову 
показують цей фільм о… 

too late /ˌtuː ˈleɪt/ запізно 

LESSON 6.5 
Months Місяці 
January /ˈd3ænjuəri/ січень February /ˈfebruəri/ лютий 

go to school /ˌɡəʊ tə ˈskuːl/ іти до   школи 
hang out with my friends /hæŋ 

ˌaʊt wɪð maɪ ˈfrendz/ 
зустрічатися /потусуватися з 
друзями 

have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ 
приймати душ 

have breakfast /ˌhæv ˈbrekfəst/ 
снідати 

have dinner /ˌhæv ˈdɪnə/  обідати 
have lessons /ˌhæv ˈlesənz/ мати 

уроки 
have lunch /ˌhæv ˈlʌntʃ/ 

обідати/їсти ланч 
listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ 

слухати музику 
tidy my room /ˌtaɪdi maɪ ˈruːm/ 

прибрати кімнату 
watch TV /ˌwɒtʃ ˌtiː ˈviː/ 

дивитися телевізор 

LESSON 6.2 
Out of class 
Come on, guys! /ˌkʌm ˈɒn ɡaɪz/ 

Нумо, хлопці! 
Me too. /ˌmi ˈtuː/ Я також. 
Seriously? /ˈsɪəriəsli/ Насправді? 

be late for school /bi ˌleɪt fə 
ˈskuːl/ запізнитися до школи 

classical music /ˌklæsɪkəl 
ˈmjuːzɪk/ класична музика 

daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ 
повсякденна рутина 
early /ˈɜːli/ рано 
get ready for school /ɡet ˌredi fə 

ˈskuːl/ підготуватися до школи 
in the evening /ˌɪn ði ˈiːvnɪŋ/ 
ввечері 
never /ˈnevə/ ніколи 
pancakes /ˈpænkeɪks/ млинці 
really /ˈrɪəli/ справді 
school survey /skuːl ˈsɜːveɪ/ 
шкільне опитування 
walk /wɔːk/  йти/ ходити 

busy  /ˈbɪzi/  зайнятий 
free day /ˌfriː ˈdeɪ/ вихідний день 
gym /d3ɪm/ спортзал, фітнес 
клуб 
How about Tuesday? /ˌhaʊ əˌbaʊt 

ˈtjuːzdi/ А може у вівторок? 
mess /mes/ безлад 
often /ˈɒfən/ часто 
swimming lesson /ˈswɪmɪŋ ˌlesən/ 

урок плавання 
team /tiːm/ команда 
visit /ˈvɪzət/ відвідувати 

LESSON 6.4 
Telling the time Визначення 

часу 
What time is it? /wɒt taɪm ɪz ɪt/ 

Котра година? 
It’s four o’clock. /ɪts ˈfɔ: ə klɒk/ 

Вже четверта година. 
What time is the film? /wɒt taɪm 

ɪz ðə fɪlm/ О котрій годині 
починається фільм? 

What time is the match? 
/wɒt taɪm ɪz ðə mætʃ/ О котрій 
годині починається матч? 

It’s at ten (minutes) past four. 
/ɪts ət ten mɪnɪts pɑ:st ˈfɔ:/ Це 
починається десять хвилин по 
четвертій 

It’s at quarter past four. /ɪts ət 
ˈkwɔːtə pɑ:st ˈfɔ:/ Це 
починається чверть по 
четвертій 

It’s at half past four. /ɪts ət hɑ:f 
pɑ:st ˈfɔ:/ Це починається пів 
на п'яту 

It’s at quarter to five. /ɪts ət 
ˈkwɔːtə tə faɪv/ Це 
починається чверть до 
п'ятої  

It’s at ten (minutes) to five. /ɪts ət 
ten mɪnɪts tə faɪv/ Це 
починається десять хвилин до 
п'ятої 

March /mɑːtʃ/ березень  
April /ˈeɪprəl/ квітень  
May /meɪ/ май 
June /d3uːn/  червень 
July /d3ʊˈlaɪ/ липень 
August /ˈɔːɡəst/ серпень 
September /sepˈtembə/ вересень 
October /ɒkˈtəʊbə/ жовтень 
November /nəʊˈvembə/ листопад 
December /dɪˈsembə/ грудень 

 
 

animal /ˈænɪməl/ тварина 
blog /blɒɡ/ блог 
every /ˈevri/ кожен 
life /laɪf/ життя 
live /lɪv/ жити 
love /lʌv/  любов 
my own /maɪ əʊn/ мій власний 
online /ˈɒnlaɪn/ онлайн 
teenagers /ˈtiːnˌeɪd3əz/ підлітки 
travel /ˈtrævəl/ подорожувати 
walking /ˈwɔːkɪŋ/ прогулянки 
writing /ˈraɪtɪŋ/ писання 

LESSON 6.6 
grandparents /ˈɡrændˌpeərənts/ 

бабуся і дідусь 
meet a friend /ˌmiːt ə ˈfrend/ 

зустріти друга 
take the bus /ˌteɪk ðə ˈbʌs/ 

їхати автобусом 
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LESSON 7.1 
Wild animals Дикі тварини 
bird /bɜːd/ птах 
butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ метелик 
crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ крокодил 
elephant /ˈeləfənt/ слон 
fish /fɪʃ/ риба 
fly /flaɪ/ муха 
frog /frɒɡ/ жаба 
giraffe /d3əˈrɑːf/ жирафа 
kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ кенгуру 
lion /ˈlaɪən/ лев 
monkey /ˈmʌŋki/ мавпа 
snake   /sneɪk/   змія 
spider /ˈspaɪdə/ павук 
tiger  /ˈtaɪɡə/  тигр  
whale /weɪl/ кит 

LESSON 7.2 
Pets Домашні тварини 
cat /kæt/ кіт 
dog /dɒɡ/ собака 
goldfish /ˈɡəʊldˌfɪʃ/ золота 
рибка 
 hamster /ˈhæmstə/ хом'як 
iguana /ɪˈɡwɑːnə/ ігуана 
parrot   /ˈpærət/   папуга 
rabbit /ˈræbət/ кролик 
tortoise /ˈtɔːtəs/ черепаха 

Out of class 
I don’t mind! /aɪ ˌdəʊnt ˈmaɪnd/ 

Я не проти! 
Oh, all right! /əʊ ˌɔːl ˈraɪt/ 

 
 

LESSON 7.3 
at all /ət ˈɔːl/ зовсім 
foreign language /ˌfɒrən 

ˈlæŋɡwɪd3/ іноземна мова 
interview /ˈɪntəvjuː/ інтерв'ю 
magazine /ˌmæɡəˈziːn/ журнал 
player /ˈpleɪə/ гравець 
relax /rɪˈlæks/ розслабитися, 
відпочивати  
reporter /rɪˈpɔːtə/ репортер 
together /təˈɡeðə/ разом  
win /wɪn/  виграти 
work /wɜːk/  працювати 

LESSON 7.4 
Buying a ticket Купівля квитка  
Can I have one ticket/two tickets 
to the zoo, please? /kæn aɪ 

həv ˌwʌn ˈtɪkɪt ˌtuː ˈtɪkɪts tə ðə zuː 
pliːz/ Я хотів би купити квиток/ 
два квитки в зоопарк. 

Can I help you? /kæn aɪ help jə/ 
Чи можу я вам допомогти? 

Here are your tickets. /hɪə ɑː jə 
ˈtɪkɪts/ Ось ваші квитки. 

Here is your ticket. /hɪə ɪz jə 
ˈtɪkɪt/ Ось ваш квиток. 

Here you are. /hɪə jə ɑː/ 
Візьміть, будь ласка. 

Thanks. /θæŋks/ Спасибі. 
That’s eighteen (pounds) fifty. 

/ðæts eɪˌtiːn paʊndz ˈfɪfti/ З 
вас вісімнадцять фунтів 
п'ятдесят пенсів. 

 
 
strong /strɒŋ/   сильний 
ugly /ˈʌɡli/ потворний 
 

 

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ дивовижний  
at 55 kilometres an hour 

/ət ˌfɪfti ˌfaɪv ˌkɪləmiːtəz ən ˈaʊə/ 
зі швидкістю 55 кілометрів на 
годину 

drink /drɪŋk/ пити 
food /fuːd/ їжа 
having fun /ˌhævɪŋ ˈfʌn/ 

розважатися 
hour /aʊə/ година 
jump out /ˌd3ʌmp ˈaʊt/ 
вистрибнути 
kilo /ˈkiːləʊ/ 
кілограм  
leaves /liːvz/ листя 
litre /ˈliːtə/  літр 
night /naɪt/ ніч 
plants /plɑːnts/ рослини 
 sleep   /sliːp/   спати  
think /θɪŋk/ думати  
water /ˈwɔːtə/ вода 

LESSON 7.6 
dog food /ˈdɒɡ fuːd/ собача їжа 
easy /ˈiːzi/ легкий 
look after a pet /ˌlʊk ˌɑːftər ə 

ˈpet/ доглядати за домашнім 
улюбленцем 
 pet shop /ˈpet ʃɒp/ зоомагазин 

Ой, добре, нехай буде!    
Poor (dog)! /ˌpɔː (ˈdɒɡ)/ 

Бідний (собака)! 

at the weekend /ət ðəˌwiːkˈend/ 
у вихідні 

because /bɪˈkɒz/ тому що 
before /bɪˈfɔː/ раніше 
every day /ˌevri ˈdeɪ/ кожен 
день 
 hard work /ˌhɑːd ˈwɜːk/ тяжка 
робота 
I’m allergic to /aɪm əˌlɜːd3ɪk (tə)/ 

У мене алергія на… 
puppy /ˈpʌpi/ цуценя 
take the dog for a walk /ˌteɪk ðə 

ˌdɒɡ fər ə ˈwɔːk/ вигуляти 
собаку 

guide /ˈɡaɪd/ гід 
I could eat a horse. /aɪ kəd iːt eɪ 

hɔːs/ Я голодний як вовк 
pass /pɑːs/ перепустка 
start /stɑːt/ почати 

LESSON 7.5 
Adjectives Прикметники 
cute /kjuːt/ милий 
dangerous /ˈdeɪnd3ərəs/ 
небезпечний 
fast  /fɑːst/  швидкий 
slow /sləʊ/ повільний 
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LESSON 8.1 
Sports Види спорту  
badminton /ˈbædmɪntən/ 
бадмінтон 
basketball /ˈbɑːskətbɔːl/ 

баскетбол 
cycling /ˈsaɪklɪŋ/ велоспорт 
football /ˈfʊtbɔːl/ футбол 
 hockey /ˈhɒki/ хокей 
ice-skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ 

катання на ковзанах 
roller skating /ˈrəʊlə ˌskeɪtɪŋ/ 

катання на роликах 
sailing /ˈseɪlɪŋ/ вітрильний 
спорт  
skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ 
скейтбординг 
skiing /ˈskiːɪŋ/ катання на лижах 
swimming /ˈswɪmɪŋ/ плавання 
table tennis /ˈteɪbəl ˌtenəs/ 
настільний теніс 
taekwondo /taɪˈkwɒndəʊ/ 

тхеквондо 
tennis /ˈtenəs/ теніс 
volleyball /ˈvɒlibɔːl/ волейбол 
windsurfing /ˈwɪnd sɜːfɪŋ/ 
віндсерфінг 

LESSON 8.2 
Out of class 
Maybe. /ˈmeɪbi/ Можливо 
That’s true. /ˌðæts ˈtruː/ 

Це правда. 
 

find /faɪnd/ знайти 
for example /fər ɪɡˈzɑːmpəl/ 

наприклад 
get wet /ˌɡet ˈwet/ промокнути 
hate /heɪt/ ненавидіти 
horse-riding /ˈhɔːs ˌraɪdɪŋ/ 

верхова їзда 
rock climbing /ˈrɒk ˌklaɪmɪŋ/ 
скелелазіння  
summer camp /ˌsʌmə ˈkæmp/ 
літній табір 
want /wɒnt/ хотіти 
water sports /ˈwɔːtə spɔːts/ 

водні види спорту 

LESSON 8.3 
autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/ автограф 
fan /fæn/ фанат 
right now  /ˌraɪt ˈnaʊ/ зараз же 

 
 
 
the same /ðə ˈseɪm/ так само 
Well done! /ˌwel ˈdʌn/ 
Молодці! 
whose /huːz/ чий 

LESSON 8.4 
Talking about the weather 
Говоримо про погоду 
cloudy /ˈklaʊdi/ хмарно 
cold /kəʊld/  холодний 
hot /hɒt/ гарячий 
It’s cold in winter.  /ɪts ˈkəʊld ɪn 

ˌwɪntə/ Взимку холодно. 
It’s hot in summer. /ɪts ˈhɒt ɪn 

ˌsʌmə/ Влітку спекотно. 
It’s rainy in autumn. /ɪts ˈreɪni ɪn 

ˌɔ:təm/ Восени йде дощ. 
It’s sunny in spring. /ɪts ˈsʌni ɪn 

ˌsprɪŋ/ Навесні сонячно. 
 rainy  /ˈreɪni/  дощовий  
snowy /ˈsnəʊi/ сніжний 
sunny /ˈsʌni/ сонячний 
warm /wɔːm/ теплий 
What’s the weather like? /ˌwɒts 
ðə ˈweðə laɪk/ Як погода?  
windy /ˈwɪndi/ вітряний 
 

 

appointment /əˈpɔɪntmənt/ 
зустріч 

at the beach /ət ðə ˈbiːtʃ/ 
на пляжі 

I hope … /ˌaɪ ˈhəʊp/ 
Я сподіваюсь… 

That’s a pity. /ˌðæts ə ˈpɪti/ 
Шкода. 

LESSON 8.5 
Healthy lifestyle Здоровий 

спосіб життя 
brush your teeth /ˌbrʌʃ jə ˈtiːθ/ 

чистити зуби 
do exercise /ˌduː ˈeksəsaɪz/ 

робити фізичні вправи 
drink a lot of water /ˌdrɪŋk ə lɒt 

əv ˈwɔːtə/ пити багато води 
eat fruit and vegetables /ˌiːt 

ˌfruːt ənd ˈved3təbəlz/   їсти фрукти 
та овочі 

go to bed early /ˌɡəʊ tə ˌbed ˈɜːli/ 
рано лягати спати 

have friends /ˌhæv ˈfrendz/ 
мати друзів 

 
 

 
 
active /ˈæktɪv/ активний 
chocolate /ˈtʃɒklət/ шоколад 
five times a day /ˌfaɪv ˌtaɪmz ə 

ˈdeɪ/ п'ять разів на день 
for a long time /fər ə ˌlɒŋ ˈtaɪm/ 

довго 
from … to … /frɒm tuː/ 

від… до… 
health /helθ/ здоров'я  
healthy /ˈhelθi/ здоровий 
 meal /miːl/ їжа, страва 
school bag /ˈskuːlbæg/ ранець 
tip /tɪp/ порада 

LESSON 8.6 
champion /ˈtʃæmpiən/ чемпіон 
competitions /ˌkɒmp ə ˈtɪʃ ənz/ 
змагання 
in the morning /ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ 

вранці 
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