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Bc:<tt s its up strз.ight in his chair. 
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~- . . 
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nfс.ля сuLдівку вів nомаr3.є м&.мі м_Ити й сушИти пОсуд (н8чйвпя). 
\Vhcn he finishcs c.ating breakfast. he he1ps his moth<.:r to wash and dry tltc dishe.s. 
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ио.жих, Ш* с:клл:а.ка 
km.fє g1ass 
Іє wиre.au Іе vem 

. 

....._Hd 
,.... Іе couvercle 

= 
xyxn:uc, 
rорвятхо 

mug 
ипе clrope 

• 
rо_рЩ><К, 

ривка 

ро І 

/а canerole 

. 
каструлька 

pan 
Іе plat 

~идушуnач соку 
• 

'---' nляшка 
ЬоІІІс 
ln lxmteille 

juice $qucc:tt.:r 
le pres.'ie·dtron 

А теnЄр nіп готОвий бівитися з друзЯми. 
No\v hc is ready to рІау "·jth J'is frie1tds. 
Maitttt!flШtt, U peut aller jouer avec :reJ.· amis. 



ДІМ ЗАйЧИКІВ 
'rnE RЛВВІТ IAMILYS ІIOUSE / 

LA MAISO:V DE І~ FA\1/LLE LAPrN 

Тато З:і<;щ,, \13,13 33ичюса й сини 
За;1'111КІ1 І'ОІ)'ЮlІ.СSІ J\0 ЗЗЙНsm.. 
БратіІІ уже о•нкус ІХІІЯ товаришка 
сова Олснк:к, якn хоче бавиn<ся 
з ннм11. Чн м11 можемо знайти її? 
Вона каже ••J 'у· І)', • ·у·І)'". 

• • JtOMKLt, JLHNip 
c.himncy 
/о clt~miltit 

. --.._.., 
cnaлt.nя 

Ьedroom 
/(1 С/ІОІІІhгt h ""fcl"" 

. . . 
осуnальм .-л.о ......,_ 
Nгd Ь.Іh 
~~~ l~Ьtru\~ d' OUlma 



• 
сов. 

owl 
k h1lюu. Ju rht.JUt>lt~ 

. 

дим 

im()ke 
/а fumh 

. . . 
П.І1ІСТИІ1ІІ:а. платtок.а 

~~~ r<>e:or\1 
ип tІ/.щІІ< 

uртива; ІoU.JDDUOot 

picture 
Іе 

• тuефов 
t<lcr/>one 

tlltf'lюn• 

І сІа І\Юn 



"'" 

МАЛІОЄМО І РИСУЄМО 
DRЛ \VING ЛND PAh'T ING / POUH I'EINDRE ЄТ DliSSINER 

Мн uci любимо малюІJ<Інt tt pttcyua't"и. 

Лну, допоможемо маurrОЧІІІ Лесі ttамалюuатн 
щось r-:~pr rc. Якии ко;rір 11::1 11111 с1 орінці 
ІІОН ІІІкаuішии? А якнн ""~немвІший? 

А тсnСр )мішіnмо хольОрн: 
Now lc&'s n\it wmc color": 
MumttшuJІ. mlkuІJ:tVNas d~s toulfun· 

. . 
.w.aJDOoaти nа.nьuмн 

Гonger painling 
оліК..,. Іа рСпrип ll t/Qq;fs (dt(uat.} 

nапІр , ... .,.,, 
І< роріи 

СвИuо·Пеrруа, рнсус KOHHIL~·~~~:.8! 
Pctcr Pig is dra\\ing а Jюrs.e І"" 
Рі~ Cochon datint UІІ €ht:tvJI 

m.'Іkc oranr;.: 
dutІІwm мnn}.~ 

• 
nаJОТь 

бUнtR 
white 

даСть рнй (с1tuий, 
11оnе.Jtястий) 
t'щke gtt1)' 
t/1>/ІІІ~ІІ І gris 

.. 
rfмxa. стирі.nка 
eraser 
la gonun~ (d ~ffoctrJ 

аОатий 

(фін.n•ооиІ!, nypnypciuи l\) 
make viukl (purple) 

• • АІІDТЬ ро.JСсашА 
ma"c ptnk 
tlorиtltii'OИ 

dmUIOIJ Hl'f<l 

(mauw. f"lfuptr) 

афІшо. n.ІІакат 
f»:\l~r 

"'~ dflklr 

. . 
м.нс:ка апя ttOJLИ 

WJ1~t cJd,h 
ща~~~~ 

а:ва.,е.ш. 

onli!oi фарби 
оіІ P"ints 
1а P'itиur< 11 1"/uuk 

watercolours 
І 'aquar<lle, /а 

ntшалі, щіточкИ 
р.нn\ Ьnar.h~ 

wu crayons 
lts cr(J)V»U d~ cirt 

frs ІJІІКt•'их 

• пастелі 

p•s•cJ• 
lts рашІs, lts t:ra)Yms fiOSI</s 



' . трнхоласп-кх, nenocиneд, 

poucp 
Lri<.')'tlc 
Іе uicycle 

бу.піпСльпа структУРа, 
• 

капетруктор 

butkfІnJ м::t 
"'' jcu tlc ctmsrmcrion 

ЗАБАВКИ - ІГРАШКИ 
TOYS / LES JOUЄ:f"S 

Кол11 м~о~ бав~о~мося зобnвкnми, то ''" не 
краwс бавІП~о~ся tтми разом з друзями? 
Л коли МІІ граємо, ro або виграємо або 
проr расмо. Сьогодві зайчик Андрій пn,nг·n"r-1 

у крокс1·і. Лле нів ІtОбрий сnортсме11 
110 пл:1че. Jнuюt ·o разу ві11 напевно RИІ'"'ає 
Чи ми завжд11 можемо І3Иt'рати? 

елсктр;ІЧІІИА пОїзn 
electrk trai11 
lt train llcctriцu~ 

• • 

rocl<ing ho~ 
Іе dІI!\YJill Ьascuk 

оа.нтажпа машия:а, ~рох• 

trock 
/t• camiun 

~-. . ' 
nлавер, ширя:х ' 
&)ider : 

_ _ _ lt planetи / 
--~~ -- , 

• • 
са.мос:кат. с:кутер 

5СО()<~ 

/а Іrottinettc , -, , --r,// __ ___ / 
ЗаІ!.чw:-АолрІ.й nporp••C. 
Лr1dy R:tbbit is losing. 
АпШі Lopin perd. 

Л _о 
крокет 

croquet 
Іе croquet 

(1 

робОт. автомАт 
roЬor 

rоЬо/ 



ІГРИ Й ЗАБАВИ НА 
МАйДАНЧИКУ АТ ТІІЕ PLA YGROUNO 

AU TЄRRAIN DE JЄU 

ДітІІ гра10т1> весе.qо у різІ·Іі ігри. 
Які ігрИ <rи а<Ібави подоба•оться на~• найбільше? 

' cnycкaJU<a 

•Іі~е 
/а gllssoire 

. 
nеревертатися 

somersault 
i'f*'ilo'<иlbut<, /а cabnІJI< 

ri.ngs 
/t,f ШJJJt!OW: 
# ?", 

е-пуска:ввяJ -";--

' 

swing ,....~ 
une Ьalaпroit.:. 

nзиrа 

top 
Іп toupit •· 

' ооmtти 

Іи roml~ 

' ' довга лоза: 

rрати в дОnгої 
lcopfrog 
Іе saute~moutolf 

' ' грати в •м урки 

(у хонапки) 
hide-•nd-scek 
~ COtlІe.·CtІt:IІ~ 

. . 
ковзаШJя па ролю<&Х 

roUer sk3ting 
fair. tlu potln а roul<lla 



пус;ІС&!И булькв1 
палуоатн бульбашхн 
~lowinJ huЬЬІсs о о о 

о о о о 
о о ~· 

f(lif'e dt'\ hi41fCJ ~ft Mli'OII • О 

~ -

meny·вo.round 
fe num~gt 

/.. ,,, ,,,, ,, .,,,.,,, ", ... '"'• .. , . , ,. , 
грати в котнu н WИJJІkН (в кuча. 
t:tg. c:-.et sand m<1щ.с 
jrmcr lt f iltlrщJer, ~) сІrш 

•'-'-А 

:t)'скіти змІН 
)\ing " ki1C: 
Ми, tmk1~rJ Ulf c~нJditІ 

-..... 
~· 

rріти у w'нчі 
Ьщщсіng а ІмІІ 
jОІІ('І' Іі Іа ЬиІІt 

паперсіuий >><Ій 
kilc: 
k cnf•'Oitw 

. : ~;:с;; ··•• . . .. 
• • •• •• 
• І 

хотИтн обру.. 
rolling • hoop 
/t tXГCMU 

• •• • • • 

rрІЇти о x.nRcн 
ІІЩt:іСОІІ.'І) 
Ja IIІDІrl/t 

п&мвu, .аяGірИвт 
jun&Jo l)1n 

/а~~ 

о 

. . 
ruсочнн.ця 

s:tni:l 00.~ 
lt rf'rri d~ sаЬІ~ 

І 



• 
ха.ао.аа 

•ос 
/а ЬIJ.dlt: 

драбнпа 
Jaddor 
~ klн:llt 

• 
СІІСрІUІО 
driJJ 
/а perctu.sr, (u 

. 
струХІtИ 

w()()(J sh;avinp 
Ів~"" 

БУДУЄМО Й МАйСТРУЄМО 
TOOLS / І..ЄS OUTILS 

Осі ni·rи стараІІІІО прnІ\JОІсrгt.. >Ікиі• 
мойстер ЗШ1ЖJ\ІІ носнн, сеос fк-.-.Ош~о, 

nрикопка 

pu<h рІn 

nриладдя і:І с<'<'юю? Оідшуканмо ~coro. 
(У НЬОГО ' ICpUOII:t ГОІІ ІІЖіl.) 

Іа pclІJ(l.И 

1'Сс.ля, тсс.піір 
cщl>en.Іer 

J~ mиruiJi~r 

. 
трІЧКRІІJО 

$<4WtJU{t 

/а tcmre tle Ьofs 

r .. · . 
ua~Jtax, ••f•nачннА nantp-, 
(ЛЯІ:ІСІ11rt1р 
'l:tl1(1j)a('lor 

І~ papitr dt ~'firr~. l~ ptІpitr lmtn 

Іо JCtt IJ mor•che (Q тfІІJш) 

. 
CJtК. атнсnч 

wруб11, 
• 

шуруnи 

~'"'""~ 
tlc'.f ~.", 

woodpcck<r 
І< ,.,~п. k рос, 
k fЖо/юu 

щНлці1 ПЛОСІСоrfбt~і 
(стискати )!ічі) 
plier~ (tn Іi1~htc:r1 tlti ll~") 
Ju fJtJlc~ 

иох1в;ха~~~~~3J~~ 
JІІ saw 
1а ~ а <llм~vШ>~Lr 
(а rulюn) 

~L\mf.J.ru 

обu.свьки. кліщ! (ентІІrtтІJ u.и.<ки) 
rІІt.:rs, ріЛО.:r\ (Cu pull uut ІМІІ~) 
/а ft!ГfІipicl/e~. (C"t (t!fiUІIICJ 
(pour armcltt·r lt•t tlous) 



• • • 
JІис Микита ПНJt.нє коJtоду. 

S<t"'-'Ycr 
Іе sciettr 

м ick.:y ro~ І; <ІІІVі ІІg • log. 
Mirkty и~тщІ srit• ши· IJikiІr .nоnіточка; 11:ельма ,.~ 

• 
.аоmхи 

lwnЬer 
,. ...... d< 

• 
ХОХА 

saw hors<:. work ho...., 
І< dte>YІI<t tk . 

. 
циржу.nь 

oompass 
/е rompas 

• 
тоuа 

whcc:ltяrtow 
ID lrootllf 

(ІІа 

trowel 

' ' ' t'ff.ltlfe .J'~-. 

•JІу6оІt UІІІУІІ .. і'"'І 
ІщІІ of owioe 
rme pt'lote tli' jit.·t•llt 

H1ot h.,}'( 

hr f><lllf 11 ІНІІІL< 

Іе пш~оп 

<:; 
j ackknire 

• 
сокирк_а 

htнchct 
Іmt lщt:lttJ/tC 

UІr салі[, ип t:outeau dt fiOdlt 

ЬоІt 

ііі/юиЕ!\;Іоп;і.,о. - . f . 
пйrи, wутра 
nut 
unlaou 



uітровказ, фт0rер 
weather " 'ind vnnc 
/а girouetre 

• 
ПОЛО 

f><kl 
kdwmp 

• • 
опупало, строхопуд 

t:( O'-'' $Carecrow 
Шl ~.{X)UIIdJІtlJiJ 

• • 

Іо cnmeille, 
(()lbetІu 

бл.omann, nY..,u 
tin an 
ID Ію/Іt d~ cotu~nv 

ва.втаJUІ& маш.мна 

llUd< 
Іо. ~tt. lt nunr.r~ 

/«ОШІІИ'І~Я , !8сік 
кукурудзи 

k Іhholr 4 fli(J!J. (fttC( 
,,..~ \\(r',i4. 



стіхОх с(на 
haysta<k 
k tas (Ш tntl'lt) tlt fоіІІ 

•h••r 
.... ...-:~";~1_m(mton кШь 

h~rse 
lt <htl., 

I'ARMI' R BF.ЛR'S FЛRM 

І-А І'ЄІІМЕ lЖ J..A У rосподаря 13сдмсдя llt1111K~1Ї1 р)'Х. 
FAMIJ.J.Є OUfІS Що робиІ'І> ••~ н і Всдмсднха? А що коник·~ Л ка• Ік~? 

>--.:~./,_......__ А що мас ро6ІІІ'ІІ ону;ІАJІО? Чи ІЗОрона Gоїтьси {JОІ 'О? 

. . 
кpюDOtR; JtОЛОАЯJ,Ь ... ,, 
lt puiu 

• 

• 
ку рп н • 
<hi<kcn ооор 
І< pou/ai/1" 

"' --.. -
стаа. стаnо• •• 
~ІІ<k J>OAd 
mtІ~ lt ranard.r 

вила 

piІ,hfork 
М fou..:м 

• • 
поштоu.а скршrмса 

m,&іJЬш 
unt lюftt Ь /tttttІ 

duc~lingr. 
l.s саtІtr~ТІ.<' 

•' U.IWir#< 6 .,.ш 
hee 

• 
еу&НІ.Н. 
\te4."hi\'C~ 
lt.s mrhf.f 

11~ aМi.lk 



• • or mutoвa тераса 
оЬ-.сrvdІІОП deck 

nож.іавихи noгOJUt 
...,.eat.ht:r in3itruments 

appartils (uutnun~mt) 

,·· 
/ , 
/ І • / 

• • . . 

' ··. 

. .. , . 
rezшconтep. вертопа1' 

helicopter 
ип hi licoprlre 

В АЕРОПО 

- НА ЛЕТОВИЩІ 
АТ TII IZ AIRPORT /А І.'А f1ІЮІ'0/ІТ 

анри.а&бль, цсnелlв 
ЬІіmр; zcrpdin 
lt tJvlt<aЬit 

JІи с Стеnан сидит1. у І<fІбіІІі КUІнрольної 
осжі й r·оtюрит•. у мікрофоІІ. Він розмовJІЯЄ 
по радіо з nілотом nасшкирсt,коrо літаІ(.І!. 
Стеnан 6ажас і1ому щ<ас!ІІІІІОЇ дoporn й гарної 
noroдtt. На що дивtнься КОТІІК Роман? 

баr&а, uаJІ~3ки 
boggogc. luggзge 
l.s Ьaguges 

туркст, ПОJ'ОРІ 
tourist 

"" 
• фотоаnарат 

camc.:r.a 
. ;••;;•,;ti~Pf>O~r<~/~/// ;~::1/Q, Іm Щ1JNІf'ril 

lt1 trlfШJf d'oЬ.renatwtr 



А*СТ, реактКваи_й лjті_х 
j.:І plrtne ІІі тро~ 

wintl suck WІ т·kт а rlnctUm 
зл•тuі смуrі (nлощі.дu~ . . ' 
дора.жка JtnJt л~тахао 

run.,.,"ay, :.іІ'$Іrір 
1и ри,. dotttпWot' (tk dkollat'J 

(подаuач 
Ь.111Рь"' ID.'І~<:r 
иn t/1\'f.l/t"liГ 

nка.зівпl noгuf, 
nказіnп1 coiтJlB 
ftШW1&Y ligt11.sA 
lr;QjxІii.St>J' 

. 
nponмep 

pro.,.,uer 
щ1е Jr~lie< 

фІD>мJі>< 
fuselogo 
tc fiu•togc 

• 
крк..ІІО 

wing 
,__.о;,.. unt оі/е 

-

шІ~ mtmtl:t: Ь air; une cltau.utlt< 

li~ht рІ:щ~.: 
аvіОІІ rlc :цюrt, UІІ avio11 

іІ:ііооі1ІІІ АІtет 
miti1a.ry jсІ 
ип clra.u~rlr, rm ан·оп U rlacrim: milaa/~ 

""S\ ~ . 
<:ТІDІІрдеа 

f>ri:нv s1c:w-4rdcss, гіrІіле. hOSt<:$$ 
lt6tt.S.ft" dt /'ш'r (Шri/J,gtИJt dt l)ord) 

• 
c.xoJtК ва 

passenger·ktading .stai"N: 
/а pas:uпllt dОІІЬшqи~mtІJ/ 



сі.Uч (ІІ& м•.ісо) 
ma.t dca"'Cf 
/.t~f<l 

м'~tош-1к, м'.ясі.р 
l>tІICtH~r 
Jt> lннuJrtr 

воокs 
L/VRES 

КРАМНИЦІ 
ЛТ T l lt! SUPERMЛI~KHT / AU SUI'Єf(MARCHE 

Па111 Свинка куnус Х3рчі для родІІІІИ. 
Що иам кунити в тіІt крамниці? 

Отой огірок? Ч11 може каоу11? 

. .• 
n.ок-уnс.ІІ.tа. хл1mт 

customcr --
помаріочоІщ_А сік: 
С'! І'ІШQС juice. 
ft jІ4.'t t/ 'omлge 

_...:~,." 

cart 

. 
ро.n•ипх.и 
r"i:tins ... -._, 



горІ" 
сосоnщ 

/Q ІІОіf f ft' f'()('Q 

• б" • s:орхнсм.., t CUITK 
ЬiscuiІS 
... ЬisnUu 

б111ЇШt 
h!Jrмn;at 
Іr.І hal1im(J 

• 
храмарка 

grOCC'r 
тІ~ lpki~rt 



... G 

J. 

taЬiapoon 

ОБІДАЄМО 
МЕАІ11МЕ /А TABLE! 

У родинІ свинок, тато, \Ш\!.1 ~~ 
fІструсь люблять добре ІІОІІОІСТИ . 
ІІа СТОІІі так баrзто с~ш•ІНІІХ 
страв, а мн не бачимо ІІструся. 
Де ві 11 сховався? 

:no;•Y"LКcc>x JІЛJІ 
mea1 pJ:нcer 
Іе p/Dt d •'ЇіиІlЦ 

/а шіЩrе Ь -.". 

• 
вилмха 

fork 
/а foщrмtte 

• 
серnсто 

napkin 
IWI"'o · U/\'lttte 

• 
перець 

(k:ррс:г 

J~ poivre 



. ' . 
ЛС'f.е11ИЙ ІНдИК 
roast tщkcy 
Ш dindt: rfюe, lt tlmdtm r(JII' 

""'"" mзshcd р<ШІ.ІОСS 
la ptШt> rlt 

.. 
ropox 
pt:a$ 
/п f/'CfІIS pou 

lt UJ/Qdiu 

. 
п~чепа 

Ьaked рошоеs 
des pommes tk ttrrt аtІ foІJr 

. 
мас..nо 

buш:r 
kl><wre 

. 

rлСч.ик(Jt:tб1~ІІ0к) MOJIOka 
pitc:11~·r of 1~1ilk jug 
/1' f'ЮІ (Іа lt latt 

(no варСІІн><іа) 
(lc>r 'V:Ireny1c)"'. "руrосїе.") 

sW. (рrнІГ Іа """'''>1і>'", 1ts "ютvgіа~ 

ісе 
ta crtme glacic, /u glace 

-.... .... 

la tane аш c.uisa 

бj.почк,н 
rolls 
Іа р<ІіІS раім 



n8луба, nox.Jiaд 
dcck 

Ja роире 

- . nоліц1й.в:и.й JСатер 
роІісе Ьо:~t 
Ja І.:t.dette tle police 

nір3тськ.нй хс>р~~бе:;;;;-"-·1 
pirate ship 
Іе navire pirate 

м.оторОвий;:;.;;;;;~;;;;;; 
motorЬoat 
Іе ccmol Q moteur 

. 
n.имар 

sntoke~шtck -~~!і.;...~ 
Ju t;lu~minee 

nаса.хИрсьхи.й хорабі.nь. nароnлів 
occ:1n Lincr, Stc~Іm~l1ip 
le rransarlami{Jиe. Je paquel>or 

баржа 
bargc 
Іе <:.IІaland 

• • 
пором. лороп 

(erl)' Ьоаt 
lt hac, Іе Іnн·~ГJіи 

ОРАБЛІ ТА Ч 
SHIPS Л.'<\) BOATS І NA VIIШS ІП /JA .IEAUX 

. , - ,. 
пuводвии човен 

subm~'rtne 
Je .rous~m(lrin 

tug, tІІg\щ:tt 
Іе reтorqиeur 

Tyr 1-оа ооді бачимо багато великих ~еорnблів і малень~еих 
човнів. А он є щосt, такс - не ~еорабсль/судно, не човен, 

але добре плаває. Що це таке? Вово блимає н 
показує кораблям , куди rtлнвти. 

. " . 
хавоиха. хавос: 

cano~ 

Je canot, /~ taiІot 

• 
nec.rto 
oar 
ltl юmе 

веслоuКй чОвен, mлЮпка 
ГО\VІ)()<.І t 

ІtІ harque, /а t'llllftщpe 

• 



рибіпьсьхі сітк.И 
fu.hing ncu 
lи Flw de nh·І.- ! 

рибальськиА троупор 
(i:Jhiлg trAwler 
fe c:lшt"tltr 

ttlliT 
r&rt 
ktwtJМІІ 

•• • •• • • 

. 
ташс.ер 

оіІ t.-n~c:• 
~ pltroluv 

. . 
аатрнJІЬ.ВИХ 

А.-1 

~ ....ш... k />m<tШ • ·-

nлsaY.,. u'ta\•~~n.a .• ) 
hoшdloot k.___ 



ЯК МИ БЕРЕЖЕМО НАШЕ 
ЗДОРОВ'Я КЕЕРІNО 1/ЄАІ..ТНУ І V01"RE SANTЄ 

Лікарі - ІІaLJJi найкраші прия1 елі . Вови хочуn,, шоб ми 
були СИІІЬНІ, здорові й весщ1і. За це ми їм дуже ВJІSІЧІІі. 

При зустрічі ми 'Lx nривітасмо веселою усмішкою. 
Попробуймо гар110 усміхнутися! 

стерипі.Оваиа мАрЛЯt бІJІJІіх 
stcriliz<:cl gauze Ьandagc 
ID gаи stlnlc 

. 
ли.лn 

adhesive tape 
І~ spamdгop, І< rnЬoJt шllt&tf 

~ 

niл:D.m, табпt:rх.к 
pills, tаЬІсІS 

~ dapilulц 

... • ....... ' "' '"' """:::> 
• 

термоwетр 

thermometer 
ип lhиmomitп 

• о 

UOJtИIU 

scissors 
les ciseaux 

(~:], о о о • 
ліхтариоо, JІLХТІрJСа 
noshlij;hІ, penli&flt 

. 
стетоскоn 

;tcthoscope 
/е sritlwscqpe 

ІФІ 
аа 

аВІ 
асmрин,ІСn:ірИІаа 
зspirin tаЬІс:І$ 
des rl'a..\·piritlt 

/а /щ11ре tle poclre 
Т{ІбJІИЦJІ дл л nеревірки зОру 
сус clшrt 

Іа роІіо,,, lt mldicament 

NOJJOТOЧOK 

рефлсJССИ 

. . . te taiJit•tm tft: l'()r.uli$tt 
.ложеч.ха притисхати язик 

(nсревірЙт» rорло) 
tongue ~rrc:..OЩ>r for lookjng down throats 
им aЬt:i.tst·langue fiOU1 tuJлtin~r /Q ~ ~:~~:~~ . 

hammcr Іо m•ke Іер IOCk 
"" maneau 11 rlf/uts 

syбu8 nі.ста 
IOOtnpastc 
Іе dtrнifne<_ 

3уб (""') 
tooth W 
la tknt sуб 3 дf рІ: О І) 

(ямочхою) 
tnoth with а cavity 
шz~ d~at t:.arile 

• о • 

3убаі щ!точn 
<oothЬrush 
Іа bro.5s~ д 

• • • РеJП1"еtнос:ька ма.шииа дивиться n 
(просвІтлtо< >уби) і виявлЯє 
Thc X·roay machine са.о look іміdе. уоuг 
L 'llppor<il dt mdiogropШe (rауоІІS Х) pem,.r 
rtgo.rtl~r h l'itІttn'eur di!S deuts роиг trom•er .nсвтисти ~J wструwеuти 

denІ(&I tooltt 
des ilttlntmrлtr dtлtm'rє.f pcuтrOu аубf о • лох&зує .n.LpкH (іrмочк11) 

dcntal X-ruy chart shows any cavitiC$ 
Іл ficJre. dcmaire iJJdiqu~ /es caries 



У лІкаря: 
At the tloctor's orGce: 
CJ:a Іе mtd«iJІ: 

8 оку.nlста: 
At the еуе doctor: 
СІ:и l'oculiste: 

Лі.кар o:r '!'•а•іс nеціспц вислухоuус с:Срце. Охуліс:т npooipsє зір. 

< 
ЛlUp 

doctor 
Іе m~Ui11 

/а holtmU 

У деІJТЙста, стоматолОга: 
At tht.: tlcrt\'.М 's. ufficc.: А\\ \У 
CJtcz І;: <kJІІLftt: 

hean. 

nац1Спт, хоОрий 
нісk f'ltнfcl1t 

рtІtІОІ'! отІщ/с 

• 
дептист, .. 

соерде.д, бор-маmкоа 
dcntal drill 

с:томатолоr 

u.mti.st 
/с tle.nliJ"fe 

/а frnis< 

denfisl'.5 -
{,. fimleuil с/с dьtlist~ 

The doctor ~~ )"Our eyes. 
,L-~f!!_liJ:І< t.x'1!!!!!:oe Іи )'era. 

~ 
tjJJ l'E 
[Ю~ 
@1@] 
!а~ 

. . . 
асистевтк.а; медсестрІ 

assistant; dcnlдl hygicnist; 
l'щ'sІ'stame du clentL~te; 

Помічпкця ue мас дірс)к (.Rмочок) у зубіх. 
T ttt! c.lental hygicnist d()c.~ nat l'av~ nny cavitie..~ in ht.·r tcctll. 
{ф 'IІ)'f.tiitti.Н~ denta,.re lf €"1 l lUCitltC (lІГІ't!. 

Якf!\0 11и будСмо дОбре ч.Н:стити зУби, ми ТІLкО:к ue бУдемо м&тн 
:nірок (ямочок) у uих. 
BrtІ:\h your' tcctl1 '~·еІІ antl you n1ay not gct :-.пу (;І\'i1 i t:.s :as \\'еІ І . 
8rosst>z.~~YJllJ' l~s t!Ctlll flйiJ:ІІtи.semє:nt: Сстт~ cttr. ''OUJ' "€-mra [XlS de (tlrit' 



ОДЯГАЄМОСЯ 
GElїІNG DRESSED / LES vtтЕМЄNТS 

Всдмедик Дмитрик nрокиІІуося одного холодJІОІ"'О ранку. 
Ві11 хотів тепло одяnч"·ися, щоб вийти над13ір. 

ши- arиote 

. . 
••хет, хуртха 

j:,,·kct 
ЩІ h/ОШQІІ 

В ін nозіХІІУВ і встав з ліжК(І. По·rім він 
скинув піжаму і ки~Іув її ІІа nідлоrу. 

Який Дмитрик ІІедб3ЛІІй! 

# • 4' • 

А теnер І1LП nоча.в одяrатис.н. 
Now hc <Іrcs«:<l hin1selr. 
Maintenшu, 11 t'lшJ,iJJe.. 

Ось йогО Оп.яг. 
He.rc'$ what hc put on: 
Void ct qu "іІ m t t: 

nантОфлj, Uпці 
sJjp(И: І'! 
Іє.t pamoи{l~· • • 

uшкет. xeruc.a 
сор 

• • 
сорочи·пк-а. иайк-а 
undt:•·shirІ ; T·shtn --.J 

Ф . -
ІНЛШТаІЩ,І, труСИ 

'm gilєt de corp~ ипе camisolt, 
Шtct d u:m Lfttlt 0 ЩІ Т -sllirt 

u"dcrp:;~nts: UІ)d t.! rstюrts 
1111 cate,oІr., щt slip 

""""''cr 
ип 

OlK3pf16YKH, 
uоск.и 

~ock..-. 
du dчlussetto 

сорочка 

sh1rt 
UJІ~ chtmiu 

і дощовЙА кane.mDx 
and з rain.hat 

. 
nлa trt, пал~;ото 

('IV4,;f (.'(Hit 

et utr clmpeau de рfщ'е 

• 
ДОЩОВИХ 

ra incoot 

• " # # 

nl&lмa • сорочка R mта.п·и 
pyjamas - 1ор and hcюom 
Іе pyjoma . /а vcstt r:t Іе panratoп 

pno\"; •ІюrІS 
иІІt: t'rtlouc c.ourtt , 

шІ татми, tm JХІІ~ІОІ шs dri; щ1 UщжmІіоЬfе 

К~ аіп У'~е був ~виА щ~хОд.и~и а хіти. # 

wuu паrад&JUІ йоwу: •не uбу .u~ в>ути чобітки: 

чОботи, чобітхН 
hooiS 

A s he was walking p ut the. front door, l\is mother saitl: 
• Qon't (orgc;C ІС) J')U1 your hoo1S Ult," 

Mai.f. au mQmt:nl 014 і/ .f 'appr~li: l) JttІІІСІІІ'г fe .\'tmil, :щ mtmum Іu; (/t mamft : 
•N'йttbli~ pas dc mtllrt res Ьощ:.<;/" 



Ведмедикова сестричка Ліда також встала з ліжка. 
Вона скинула свою І'арну нічну сорочку, зложила 

її, та дала nід nодушку. Яка вона 
мила дівчинка! 

, , , , .. ~-
А&. onicJ'IЯ nоза nочала одягатися. Ось ІJ одяг: 
N OY.' she dr~ed hersel f. Here's \vhat she puL on: 
Ensaite, e.lle s 'l:abillє. Elle m~t: 

f ~ • 

JЛТ8ПJ].І, ПІДО1ТШЦ1 

Ri ч.н:З. copO•txa 
nigfJtgown 

clte.miJ·e de tmit 

б.rоОза, б.rоОзка 
blouse сnіднЙ:ця 

skirt 

pantie.s 
sa cutoue ' мстс.тик, бапт для . . ' 

ип clte.mi.5t'er, rme blouse 
з.а.nmтапnя волосся 

І~аіг rіЬЬоn 
и.пе jupe ш1 ruJxm pour ses clteveu.x 

' ' . ' . ; "" . , 
СВІГОВИИ .КОСТЮМ: nе~дних, фаJ>ТУх 

pinaforc 
m.карпетх.и; nшчохи черевихи, меwти 

stockings; kлcesocks 
шJ tablier dcs Ьаs, di:J· clшu.s:;ette.s 

і рукавИці 
a nd Пlittcns. 
ct des mouflts (des mitainesj. 

' ' .:ожуwиа.к.а, nарка та 

parka, snow jacket and snow pants 
тіnлі шта.пИ 

1111 тюrkа ' ~· ' 11!1 pomaloQI/ de :··і~е 

Dона nоклала хустоqжу , 
She pul hcr hondkerchicl 
EJJe mel S-ОІІ тоисІшіr 

et s<m porteлuomraie 

, ; # .. ; < " " ~~ 
Коли вопа одягласЯ' и ви.ходиJtа ва,u.вtр1 мама naraдaJtЗ Jи: 
•не забУдь взУти чобіткИ.• • · .: 
Лs she was wзlking out thc fronc door, her mothcr remindc:<.J hc;r, 

у торбнвху. 
int<> her purse. 
daІlJ' so11 sac d main.s. 

''Don't forgct to put your ЬootS on:. D<> you ever forgct to put your boo(S on? 
Маі$, commt elle s'apprf.te tJ sortir. sa mamtm lui dtmande: 
" .. , et tes Ьotta?• N'оиЬІіа·Іи jшnaU· d'eлfi/t:.r ІІ:s /JOtl~j·? 

shoes 
des soullers 



• 
олеш_, 

t.lccr 
rm riІ~N'ui/ (utt t.nf 
dt v;";imt) 

• 
1181:1да 

р;ІnсJІІ 
~ p011dn 

CJ101f 

tltph••• 
1и1 ШрІшт 

• 
мавnи 

monkcys 
ta ~mgts 



Gyl\"1", оубр, 
GІocin 
ЬufMo, bi>on 
,, Ьі.ІОІІ 

. . 
доrляпач зооnар·ху 

. 
.neonapn 
leopord 

~~~~- IJoporrl. 

zoo 
/t! pt!tlr trYІffl 

У ЗООПАРКУ (ЗВ 
Л1 'ІІІ t ZOO / AU ZOO 

~(Ю kt;Cf"CГ 
~~(lty/i('IJ 

Одного дІ ІЯ пан і пані Мшнки взя rщ дітеіt до 
,шршщя. Tyr багато uікавщс днк11~ звірІв. 
Як>ІІІ звір найбільшиіі? ЯкІІІІ ttnіщешшш? ~ 

Л якІtЇІ найсильнішніt? Що JІ< дtтн зроб,ІІ:тЬ\'! 
вдо-.а з усіма "'" " балt,ОІ\3\\ІІ? 

Ве-крнnар 11бас про те, щОб ус! оеірІ бу.ІtН aлorci•L 
Thc \'<:І makes J:ure ІhаІ aD th:c animals are hc..-lthy. 
l.A ~oitlrfma/N sj IOll$ Іа шtiltІйlQ. sont (11 ІЮІІJІt srmtl. 



ип /«trш•-::t :=!~~-

. 
ХМІJ'ЮДСр1 
ХМІJЮ'І(с 
•kyoo:t.\pct 
ип f"Jftf·(ltl 

y МІСТІ 
IN ТІІ Є СІТУ / ЄN VII.LЄ 

Па 1 1 МИ І ІІКО ЩОЙІ ІО куnІ113 КНИЖКУ у КІІИ І 'О J1ІІЇ . '1'0ІІСJ1 ОЇІІ 
іде куІІ И'І и І 'n3<.Ну, 11 потім обіцяв зус1·ріти друзіu 
у рсс-rорО ІІ і. Вон <~ нжс •tекають І tа ІІ ЬОІ •о. 13они 
п'Іотt. ІІОморn ІІ•t свий (апельсиновий) сік. ІІокnжемо йому, 
як діС'rа rися до рес-rорану. Не забуuаймо 1 ляІІуr~t 
в об~ІДОІ сторо11и, коли переходимо вулищо. 

fдо,>бІір, ІЮІІ~па ба11m1 
WIICf towe.r 

cMttaи d'tou 

• 
ІІО!ІІ,ТОІ!а 
схриоs_,ха 

s1111tttюx 
ШІt: hofU: lt ltUІr;J..\' 

rї.дрі.от, оод03бІрuиR крао 
fire hydn.nl 
им ІюшІч d'ln<tndJ., unt ,_.".-f.".tour.-



хІщІкІt, тротуір 
tldowulk 
lt trOtloir • • • 

метро. [ЦДКИКІ 

suhway 
І~ mllto 

• • 
етапnіп метро 
suЬwзy Іtat•on 
uлt sraлon d~ mЬro 

• 
вх:ІJІ до метро 
suЬw1y t'.ntrancc 
ІUJt tюudre dt mltro 

такс1вu, ,.. ,~•• 
tui, с.аЬ 
wr.Ш 

dОск 
newsstand 
ип і<іщие 
llj<>unw>ш 



~УДЕМО НА СЕЛО 

./ . ' ,. 

А DRІVF. IN ТІІЕ COUNТRY / 

UNE PROMENADE А LA CAMPAGNE 

І<.о.111 '111 ідС~10 33 Місто, МОЖО:.\10 1100..\ІІІТІІ багато цікавих 
ре'ІС ІІ І Іід лісом альпінісnt-І)'ІІ)'nІІ, які uи:tіІ3SІТЬ на скелю, 
щоб д1статмся до хатюm. Од11ому 3ІІЬІІІІІістооі щось виnало 
з рюк 131<3 (наnлечника). Що це такс? 

а. 'І lm n cl і'- ·rwqe.t 

Іuмd 

" """"" 



; 
стаnОк 

~ waІ-=r tм~tin 
t<tfiІІtt І ""'' m Ію:н/11 

ПОАЙОМШtА 
краu 

' 

.nlc 
ІоrеІІІ 
ІІІ r.d JW<I, ft /юlІ 



' . 
пта.а:um:а хаТJС~ 

хатка для rn2111~ 
birdh<>USe 
/а «~lxme lJ orseaux, 

хроб~, 
червт: 

СЕРЕД КВІТІВ 
IN ТНЕ FLO\VER GARDEN / LES FLEURS 

Зайчики дуже люблять ои рощувати ~toi·r·и. 
Марко нищи1'Ь комахи , • uоб В<!>Іі И не шкодили 
квітам. Леся 11ідливає ~tвіти, щоб вони добре 

' буnях 
thist1e 
le clшrd<m 

Будяки колючі. А які ще є колючі квіти? 
квіти нам найбільше nодобаються? 

' . ЧаСТИПИ КІІІТКИ: 

троЯвnа, рсі••• 
Parts of о Oowcr: 
Les partit:t d 'umt 

' чорsобрwщІ 

rose 
ипе rose 

mзrigold 
Іе:s souds 

t\llip 
/Q tul~ 

' ' ром.аmхи, марrаритх.и 

tlaisies 
/t:J' p{if]uerettes, 
ltt.r nшrguetit~t.~ 

. :с_ 
CLJtB~ЦЬ. ро::tеада 

seedling 
la pousse~ Je je1me plnm 

жОвтий napn.Иc. 
daffodil 
/а j Qnquille 

' nарцнс 

narcissш 

• 
nел";)СТОІС, 

І1М-.:>СТХа 

рсшІ 
шІ pttole 

/л (;}rjctJtte S<l~VO~ЧI 

бn:ao.n& 
{{.Ь Ьсс 
~rme obeillt! 

' JtОІ.(ЮШИП& 

' ' 
clovcr 
І• trl/1• сув.иЦJІ; nолуви.ця 

strawЬerry 
І< froisiи 

' 

• 
жовтець 

Ьuпen;up 
Іс Ьоиrпп d'ог 

кеоку<; • 
nихий шафран 
erocus фіЯлха 

violet 
Іл violellt 

te crocu.t 



• • 
кру'Ісnи.n nааич, 

берІ а. а 
morn и>g-s\<><Y 
lt •oluЬclu. k li=un 

u..i ni1, ~tnit . . 
ZІnnш 

zirLnia 

• оолошс.и 

com6010<r 
l<t IJI«<I 

AJBin0'1ІUI 
he\IПC>Wtn<, blucЬclls 
tle.r tamJ'IOІІІtfts 

• • 
«ов.аа.а:t• 
ІіІу of the , .. \Ісу 
/t lllli81Іll 

W1 arrosoir 

• 
ІІUОНІ<Н 

"""' er ро~> 1<1 pou d• jltиrr 

• 
иtnьu 

holl)-hock 
rose. tttmiln 

pink carrnнion 
ип ot!U<t 

... 
• 

ICOМ.&ttiU 

• • tкpon.mouaч, po>ru<.JІ10o&'< 
in>ecl-spn)' 
Ull puh ЬUilletU, U/1 instctiat.f.t 

. . . 
ти~ва JJ.iЛe.& 

(.nlmя) 
tig~r lily 
IUI ~ tigri 

ttranium 
ип gtnuoium 

васІttвя. :»Срно (сІяти) 
• &ОШИJ< Д.ІІІІ uJ'I'Iв sc:ed :.· • 

les !lffliІІoJ"" [lawcr 
lt pmtl~t h 

rрабпі 
rakc 
J< fflttDU 

nакСт (n&чка) оас1ШUІ 
>«<! P"<ket 

raclr~t dt gram~s 



• • • n ІІNШЬ, ІtDt")'Т 
tOOOiet 
IUI toq 

• 
орел 

••&І• 
""oigk 

rDлуб """""'-.; 
pig<()n 
lШ plf(t:Oif 

Q 
• 

аtурча 

chick 
Wlpou1SVI 

ltfPU 
hcn 
ип~ poul~ 

nІвn!в 
J)Ct'&uin 
ип mшtdюl~ 
IUI plngtНІin 

ПТАХИ 
BІRDS / l.ЄS OISE.AUX 
Маііже всі nтnхи вміють літnт~t . Але, 
деякі не літають. Oд~ttt із таких nтnхів дуже 
любить холодниИ клімат. Він бirnc uілиїt 
день no льоду. Що ue за птах? 

~ Jron.lбpl 
~ hummtn&Ьird 

шt oiиot~-moucM; "" colibrf 

• • ryc ata; ryca t< 
tQOК; pndcr 
ШІ</Ж;tutJOif 

• 

cшr.ard 

• • 80AJOlltЙ буrай 
Ьittern 
иn ЬиІоr 



rриф 
vulturc: 
и11 w.шtour 

matllreu:t 

. 
1'\&Л у ('10 

(>'.tПt)( 

WJ JN"Dqllt.l 

гОрпид11, rопУбка 
Llove; curllt) dnvc 

. 
воропа 

crow 
им comt:i/le; 
ШІ corЬ«lU 

uur rolomiІft,' rmc totmertlle 

cardinaJ 

• • coua, nугач 
owl 
mt 11/І)ОІІ, ш• clzouelti! 

bluc jay 
~rrow 

ЩІ ІnOUI~Q~ • • :::nifi>Щ1<!•!1'0/:fl" 
801Іоес. очхо, кропкn'.явха 

хеячох, wopcьu 
ластіока 
Іcrn ш~ JriГondell~ 

tk m«. 

ШІ ctArditІa/ un g<al bleu 

. . . 
хул:их. mc:o 

Y.Tt.n 

ШІ roittftl, Ull ГІt>g!<ІО)'І< 

- . , . . 
11 7 ! n ~ тха.. . 

хатха для nташох 

bircJ f\OUS~ 
une саЬшtе t) ais;.•tm.x. 

m1c ашпи:.Ін: 

• ГНІЗДО 

nest 
Ult пШ 

І<n ftШол 

• • 
~odi-:'=.CJІy>u>a. вальnшnеn 

wondcock 
ш1е b~ca.ssc 

d 
c,.paycese (струсеве) яйце 
o~trtc.h cgg 
tm ootf d~tuumclrt 

S<Іndpipcr 
trrfJJІbk~ 
Ьkшs~fr.~-1' . 

ІСІП!рКІ, 
ка парох 

саn:ну 

бLna чіпл.я 
egre.t. Y.hite. heron 
ип~ aigrctJe 

шnак 

starling 
щr ltormreuu 

ltt±:::oi-.J-p.:j ШJ CQJIOti 

XJrfтxa для nтахІв 
bird c•ge 
tme CtІJ.ft i:J OktШLt 

бУзьхо,,ле.леха.. 
чорnоrуз 

oturk 
ШІС ГfJ.:OJ:IIt 



МУЗИКА 
MUSIC MAIONG / VIVE LA MUSIQUЄ! 

Ось бачимо дириген·rа оркестри на своєму 
nомості. Він диригує оркеетрою. Він 
вимахує батутою на всі боки й тим nомагає 
музикантам триматися мелодії. Чи краще 

грати тихо, чи голосно? Скоро чи 
nовільно? На якому інструменті 
ви хотіли б навчитися грати? 

соnІлка 
"sopilka•, ukrainian Rute 

ее Но 
ш1 viofoncellt: 

tn ~$QрШш: шІе ukt'tliniemu: 

• 
скрипха 

vіоІ..іл 
Іе viol•>n 

. 
дири-r~пт, 

дириrепт 

(;OJtduccor 

rобоА 
оЬое 
UfJ /Іtцtt/)(){$ 

nfxoJrдo; мада фJ(ейта 
ріссоІо 

~І fІіссоІо 

батУта, ла.ли·•хв 

коптрабіс 
double bass 
tmє сошг~Ьа.о;sе 

флейта 
nute 
une fliitc 

. 
{І'ОТИ 

lf: tl1tf <f~)tc/u~ . .ftrt 
stand 

Шl ІUІtіл 

notes 
les щJІеJ 

'Ш'ЗІ<Іпо - тут фортеn'Яно 
pjano . he:re gra1нJ ріапо 
[С piйllt) • ісі, tm ріаІІQ fl ЦUf!llC 

' . . 
ПOUlCT, ПtДОИЩСПИЯ: 

podium, dais 
ШІ pupitrt.; ШІt t'..flrfldt! 



л~ори.ту~умб3си 
kснІ~ drums 
Іа timlюla 

'~~~~-

сахсофОn 
saxophone. 
ft saxoplronc 

:~~~~· :~1І(nationnl 
Ukraine) 

{а .. ЬШ'ІlіОІU'lІ" 

(in.stnmreІІt ІІntіоппІ 
de /'UkminІJ) 

harmor,ic:t. nюutl1 organ 
ШJ JtщmonfCtl1 ШІt! UlllSiІJU4: 11 Jюac/u: 

. . 
тарtл_ки 

cymbals 
/а q>n/xJies 

trum1>et 
/а rrompttte 

бfбоп 
Ьам drum 
/а gross< caiss< 

туба 
tuЬa 
І< ru/Jtl, І< 

тpowG011 
~romЬone 
Іе troml>mre 

грати rребіпц1 з 
со рІ:1у on А comb :ІПd І issuc pupur 
jout.r sur шrcr ~igm~ et UІt рt1ріег tl< 10і~ 

твих 

riangle 
rr;tmgle 

r8РФа. арфа 
harp 

1 ...._,w,./Ійlр< 



utt~ 

ПРИБИРАЄМО В ХАТІ 
CLEAN·UP ТІМЕ / LЄ MENAGЄ 

Кожна дипшз допомагає бап.кам підтримувати порядок у х:~ті. Всі 
nращоЮТІ, дуже старанно. Бобрик Михась іде cnpaвwrи (ремонтувати) 
кран. Єнот Бо•·д;ш несе LІВSІUІки С1 молоток, щоб nр••кріГІнІ·и ніжку до 
стола. Мин1ка ІІадя хоче ГІовіснти вішалку (вішак). 
Чи їй спрщщі nотрібні всі ті віша11кн'? 

nоммО, шві.бра 
mor 
/а \'(ІdІ'QиШс 

. . 
порошок .а.о чищеПRІІ 

ctc.onina powder 
Іа рошіп сІ rtcur<r 

.....=::::;ь ~ . ' 
ро:алита вода 

spilled w:oter 
de /~ou ren\'O'Sie 

р<UUЇ.ШІКй JUO:>Ч 
adjuJtaЬI~ wrcnch 
/а сі<{ tmg/air<, Іа СІ<{ а ІІІG>ftt,it 

восьмин:•ка ш.ис одяr 
OC1oput Ї.\ St."W'1ng юmе dorhes 
/а pitmr~ f'SI tn ІМіІІ tk coudu 

тОрб& цвКхіn 
Ь.g of nзiJs 

~~;1111 sac tk clous 

. 
молотах. 

hammcr 
Je marr~ou 

·--
' машиuа до ши.-ття 

:Іt:Wint; miІChi llC 
Іи тщ·І;іІіt h ЄQm/гt 

~~h~-..z:z=.";.. 

---

. ' 
J>С!Здсрте: пр9СУирало, 

110р111111а DJ>OCTИlJb 

tom Ьt.-d-:.Jн~t 
Ші dntp d/dUd 

---



аабопОчев.і чОботи 
muddy Ьоо1> 
de.s Іюtte.r btmeu.sts (pl'tiu.s .1е IJoue) рооб.И·та в&.за 

chippc:d vase 
rm vast ~Ьr~сІ•і 

'~ .. ,, 
іNІ , ,. " ... . .. ... 

•• 
" 

••• • 

' ' 
череnок, уламок 

вl.дтиски (в{.nбитки) лш J cffпi 
paw prints on the wall 

chip 
dts traцs (en:prtintu) dt раии sш lt mur 

ШІ tclat de porcelaim: 

. . 
GJllJ'J.И 
footprints 
tles empreintc:s de pas 

• • 
стар: хурпали 

old magaz.incs 
des vieilfи revue.1· 

• • 
старt rазети 

old ncwsp.ap~.:rs 

. . 
жердка для nішалох 
(na оішахИ) 
clus~t pollj 

·:::s з оо-~ 

' . . 
ntwa.цxa, щшак 

<:oat Ікюgсf 
1t: cimre 

bookcit$C 
/а !Jihliml:lщm: 

• Щ.lТОЧХ& 

brush 
wte brnss~ 

. . . , ( 

СТІ.Л L3 BIДJI&MaDOJ) BlЖJI:OJO 

:able wi:h а brokcn leg 
la tablt а ш: pitd CІJJ'$~ 

Іи 

xfna вішалок (вішак1_в) 
~~ ріІе of toat h~шgca·s 

1m tft.\ ' d~: ciutres _:;!:.-1:_- ~--. 

--' 

• • • 
Вода калас з храп&. 
The faucet is Jcaking. 
Lt rьl>inel fuit . 

бак JІЗІЯ с f , 
смітнИк (з nОкришкою) 
g~1rb:.,gc сtщ; tr;csh с:t І1 
ln poиiJellt: 



НовИй Ріж 
Іhе Ncw v .. r 

СВЯТА ТА РОКОВИНИ 
k Nau-.'<1 ал, k lош de І:Ап 

Дсttь c.mro ВancuтHu• 
So. Valeлtine's Day 
kl SauІІ-Vaknlin 

' 

HOUDA YS / JOURS DE. FtrE 

Кожного року від:щачасмо 6:~r:1 го ІІ:ІЖJІИВ~ох 
подон. Щороку є ~oawo дн о 11ароджсотя (уродщои) 
та імснш1и. а також с І!СшІкі свята: Різдво, 
ВсликдсІІо,, ІІовий І'ік, Лснt. Ма І Срі. 
Чи пам'ятаємо, що ІШ~І Сuя1ий Миколай 
подарував минулого року? 

Вс;.nнходuJА к~ (~чик) 
nише (рооwальовус) писашсу. 
Eastc:r Ьunny u colorlng зn c.asre.r с:а,. 
Le lnpm dt Pitqua rolorir иn tNuf dt l)hfflltf 

•py$nnkз· · Іt Ukrni,,,;,",f 

. . ~ 
~ " корОбка шоколаду 

А Ьох or chuooЬІes 
им /юіrе d~ rlm~ol<'fl 

. . . 
М&аі.вчи &чір 
(піа ноJ'я Ріж) 
New У ear's ЕУ<О 
/а •YJik dltlouт tk І:Ал 

подарУ,.ок .пощруаі 
па Ва..Jtсвти.ва 
V&lentinc р/І for а prt fricnd 
un саdесш de Іо SaW· Vai<nм 
pow t.Ur.t omk 

~~-~.-~ 
WOJ)CW<ВO 

торт 

C".tke 
ШІ g/Jftau 

ісс. crcІm 
/о сФn• glact•. ІІІ glacc 

Easter egg 
"'/Jj'SQ/1/ш" • ШІ ot.Uf 
tk Paqua 

'щ:.nю<ііmос курчі' 
E~tster cl\lck 
Cllf JJOІUsifl dfJ J'hf/Ut1 Депь НарОА>Сешщ уродИпи 

Birthdny 
Hog 

f« drapuш ukmin;t" 

Rаціоа8льао Cem-Cem дсрnnuости 
Nallo<W llolidoy • lndq>cndcncc Day 
/cr Flt< Natitиtale • /cr flte de /'lndlf)<ndonct 

. 61f;ов 
l>uodrum 

"'вrou• 
сурма 

1>\A&fc 

ип tlІtnl••t!rsain. WІt ftJe d~ ntl.i.uar.c~ 

І'ил;fмтt 



••• 

wiш0JC 3 nодаіРУІDС 
sack wtct, prcsents 
І~ soc d~ CtJdмux 

• 

'Галлоеlв" (nl• Jlcuь всІх сеJІТЙх) 
1/alk>wcen 
l 'lfallo-...·~e:n, 1<4 TtJuиaifll 

• • 
привид, мара, пух 

&Jlost 
U/1 ftJrl/6lм 

. 
110 1( 

wr..:t~ I I І 

Pi:Jn0 • С.JІТ Вічір 
0\rislmu • CЬrІ>tmas eve 
Nt><l • lA 'ІІІІе de Noil 

Іа gu/r/шlll~. 
ID rourrн~ 

,...B~~:...nic ва wiTAL 
The witch is ricfina on her Ьroom. 
(.а J()r[Їj,. a![~I()'DHche) St»І 00/t/( 

JC03&X; ІШЯJЬ 
uJcra.inian cossкk; prince 
иn """"" uJrioaWm: 1U1 ptinи 

• • arrre..tr, .ннгол 
ansel 

""""" 
• 

8Сртеn 

Marivicy sa:ne 

"'"*'" • 
Я.IIИJJ.Jc:a 

Chriscmas tree 
ІUІ tuln de NoiJ 

дopyttox uІд с.,,.,;;;;; 
prcscnt rrom S;,nta а. .. 
ІUІ <ild«Ju d.. Ріп Ntиl 



У ШКОЛІ 
АТ SCHOOL /А LЛCOLE 
Школа - це цікаве й оеселе місце. 

. . 
олхведь 

pcncii 
ип c.rayon 

. 
маркер 

mag.ic шarkcr 
тІ marqueur 

У клясі можна баrато чого щщчи·,·ися. 
Погляньмо, як ведмедик АдріSІН nробує 

знайти свою рукавичку, яку 

він десь заrубио. 

• • 
зитиеачка, с~ирк.а 

(з хпасної дошхи) 
t')\~ckЬoard craser 
ипе l.pшrge. а tableau 

вО жиді 

rумха "..;;;<;-;~~ 
eraser \і;, -
rmt gотте {д effacer) 

pair о! scis.-.ors 
Wlt pair~ de ciseau.t 

=ей 
gluc 
de /а соІІе 

exercisє Ьооkі wurkЬook 
'ег d'l.xf!rcicts 

' nпастипІ.Sа 
modeШog clay, plasticine 
/а piite а mode/er 

. 
молоко 

mi1k 
du ІаіІ 

' . лис н._nаnЯ' 
sfteets ofPaІ>Cr 
des feui/lt:s de P"Picr 

клубОк витОк 
Ь;ІU of [\vine 

. 
к~~;~і~~~ ручка Ь; pcn 
IUI srylo а ЬіІІе 

. 
СХОЛJDВ&Ч 

st<Jp1er 
І.tne agrafeust 

ск<)б.пиж.и, 
скобкн 
staples 
le.r agrafes 

~.:;:~d:• ficell< 

• • 
юtИЖ.ха хаЗСІк 

• 
КИОІ'UС:3 

thumb '"ck 
ши: J11maist 

J., 

< 
с:кршка 

paper сІір 
шt tmmlюnc 

1'/ . t ,... 

\. 0/ 
у 

,, ..! 
скотч~ • < 
лшttа стрхчха 

scotc1t tape. 
stoгy\>ook 
"'' livre tle lec.ture. (dt c.omes, d'llistoires) 

/t: mlxm adll~.sif 

lo:a·clothing dtot\\'er 
/е iiroir tmx й/)j~ts pertfщ· 



хірта, u.ina 
rnпp 

/а СШ1е 

УКРІ\їнд 

смітnичокt ' . хош.и.х: JІ.Ля см.іття 

І'іЕ1-ІЬ 
І 2 3 4 

5 6 7 8 910 /J 
~13/4/$16178 
І :Ю~І!Кfі ~ 
~ '2' 28 

'-
' ха.певдар 

СІІІеnФ1r 
te caltndriu 

' )'ЧИТе.пьu 
teacher 
ШІt iлstilftlfice 

eucl 

' rоІWВ'ВИJt 

cloc:k 

дown, таб.wЩ,. 
bl.sckboм<l 
І~· tal!feuu ІІQ(r 

Іе chevaitt 

' ' стояк д.ІІІІ харти 

w;a.•чe-pas~r Ь.1sket 

ти: соrЬеіІІе <.) рарlщ 

m.tf'J staпd 
~~ JUptiOn 

n&nepOoi фirfpx н 
poper shapcs 
dLt fomІts de paplu 

••• • 11 

aniJt 
utц: ortiste 

• 
клас, хлнса 

clas:-:roum 
Іл ·'U/ll! dt dtJ.$s~ 

• • 
.wspeктup школи 
principв~ headmast~r 
Іе dir«tnv tЬ: /'lt:ok 

, f " ( і 
Що ж Єнот Лtnв витиrщс (вир•оує) теnер? 
\Vha1 і.:. Raccoon • ~>·dіз cutting ou1 now1 
Qtt~-« lJf~ LJdiu Rлll)tt·l .. m"Qu t.st ~n tmin t!L dh:oщxr' 



• 
ХОЛО.ІLНЛЬJJИk 

Іб~t.W.Іtа 
... ь. ••• , 

... .. еопсСрків 

nоеу.Іошdіа 
dishw&>Мr 
~ '"~-..al.s.sd.k 

lt Ьatttur, lt ~~"~"!"~2:!~;......(;\ 

с.wітв:Кк 
pmage pail 
Іа poиl>tllt 

• • 
mа:.араnуІІ.И 1 ясц.ь 
ogg •h•ll• 
/<S toqІІ/1/rl d'ot11{1 

• • ФО,Р><І JІJІJІ ТІстечок 
(хор•ихІо) ~ 
cookie ~UIIct 
Іе moull' (J Ьщ:щІJ' 

ст~л•~ 
"""' 

. . . 
І:ОІІІК.Х ,&ЛJІ бt.aH:JRК 
l•undry hмket 

Wt tпІюш~t Іm fНІІІІ<r (ІИІ coriJtlllt) IJ U1rgt 

_..,.~~ nороnертачка 
spntul• 
ипе 1fЮШІе 

лОжхu мішіти тІсто 
Ьанеr spoon 
Іа willitre Ь pdr.ssnl,, 
ІашШЮ.ЬfЮІ 

• 
.аруmлячох: 

J"ievr, stra ina 
1$o~D»U.; /а Р<Ш<"'" 

. . 
тортtвц;нц.н 

cakc pun 

~ І<CNyn, "" mou/t Ь g!Jtмwr 
{ _ ' помtдорс)вий соус 

rІрчЙцJо, мrпmіРІІ* L<Іd!up "_, 
musщd k "І<'ІrІшр' /а k 
1а mou.l4/'rk J.tШt t' ІrttJWU 

mon<a 



пІскоьНА rод.Й:виих 
tgg 11mcr 

НА КУХНІ -

wухобИйх.а, 
мухобОйка 
Пу ~".На 

У КУХНІ 
IN lliE КІТСІІЕN / LA CUISINE 

юblur 

Усі діп1 trюбт.rп, JІОПомагати мамі на кухні (u кyxtri). 
Ось бuчимо, srк 001111 r ·o·ryr01·ь смач11у всчсрrо. ІІшrсш1о, 
і ЩОСЬ і:> ІІ ІОК.ОІl:\JІОМ ( ІІІОІ(ОЛSІДОЮ ). Д ЩОЖ МОМО 
С1'313И'І'Ь у ІІі •ІІ<у'/ 

локЩ кіра:Ичхн 
measuring spoons 
ks тиипs, Іп cuШlro li maU/'V 

Іліt) 

· м'Яти 

• • 
qxoвapco.u цнuuс.а 

cook Ьооk 

. 
J(UВИJt 

coff.oc 
kl са.r~оь.. 

ІІІЧ 
scovc 
ltfoumttщ 
/а сиІsІІІІ~~ 

Іtpu .. rser 

\.-_::.~=~-----ХJІІбожірха, тостер 

змhпувач (кlхес:р) 
bler>der 

tOit\~t.:r r---
lt 8rll/r [І<ІІІІ 

ип miuur, wt htO) ·ur ll«rrfqut 

сір~ 1',.,
marchcs 
lcs a/Jumettes 

"" Іz>п di tl<islм (tk rn:tttn): ;;;;;;;;;; 



КОЛИ ПІДРОСТЕМО 
WHEN WE GROW UP / LES Mff/ERS 

Ки\І ти хо•ссш 6yns, srк підростсш? Лsкарсм 
чи в•sсним? Ч11 може суддею або б:ІлерІtІtОю? 
А може так1щ добр11м кухарем, як бач11мо rут! 
За ЧІІ\1 З:ІХОD<ІЛОСSІ бsбліотсЖарк:а }рІша? 

do<ІOt 

"" тіJкІІt 

• neup 
Ь.kcr 

. . 
мсnсеСІра 

nu1se 
ur[umit« 

тСсля, теслЯр 
c:arpenter 
wt~nuisiu 

мп -/o~r (/alt du ртn}; 
мn pdtw<иr lfait da pdtissnia} 

nопіц&~ 
·"'ini.u.ioпep 
pn!ict:nmn 
щ1 PJ:t:!ll tic polf('e: 
ШІ p()/icier 

. , . 
шофер n.xca, такснет 
U."td drt\C:f 

•n •lwc•ff и (ru il4•k1•tl 
с/~ (ІШ 

. . 
МУ}tНСІІ, МУ3ИКШТ 

mtJ'fica:'n 
WІot nuuzc.'r'~ 

• 

nсnтЙст, д.аuтИст, 
• 

дуае дОбрий жухар 
very good c:ook 
ип tds Ьоп сиіsіпіи 

стом.атопоr 

\l<nli>l. 
un d<ntut~ 



e.rtlai. 't ІСІ 
.sing,et 
шrt rlшmcюf! 

.. ~ 
<';9 

' 

t:v: . 
&JРПІЛІСТ, реnортер 

JOUrn~IІM, reporter 
rm jtJrmшiІStt, ип flJIONtr 

бiб.nimtt.pu 
t..hnr~o~n 

""'" t м rdr«J.Шr 

• • • wuuop. "нстсц.о.. qao>tJIНJC 
JQtJ\In' 
шt onut, ptUJtn 

-

бuepйru.; та~tцІ:JрЙстu 
halkr1n.J. WnL"\:t 
,"., ,.,,нмn< иn. tl..ІІutu,,. 

nіп От 
r•Jol 

tm flilc>-tt!,";~'lf"~~~ 

. 
родипа 

І.hс f ;е n1 іІу 
Ш fшmfk 

'W,;,.,;.,t~. 8отомех&nік 
g)lr:.t&~ me..:hJanic 
ип mktmit"шr.. ип gam!:istt 

дІт11 
lh\' \tHIІb\.'n 
lf •І• 

• 
ШJма" ІОТН 
muffl, moІh.:.r 
liJ ІfШJHtlll, /а mhr 



ЯК МИ ПРОВОДИМО 
ЧАС ТНINGS WE DO / 

QUE SAVEZ-VOUS FAIRE1 

М11 8С1 Л)"«С: 'КО3ВІ ВІд ранку до 
вечора Що \ІІІ робимо с•щя'fіt? Л 
що стоя•щ? rІодуМіlИМІ) добре. О~е 
МИ ІІС: \ІОЖСМО Jро6ІmІ • ТОі\1)', ШО ИС 
маємо кри11 Подишмоея, що це тахс? 
(Чи всдмсщtк JІюба може літати?) 

Мк мОхе.мо: 
We cnn: 
01f peut: 

• 
ХОJ1И'ТИ 

WJІfk 
fІІ(ІІС/Іt.Г 

• 
'UПаТИ 

rud 
ш. 

буАуоати 
ЬuiJd 
Cf>nStnziп 

бІrІТІІ 
run 
COUJ'tt 

JІІШ~Т'ІttІІ (на) ""neuiІIJO, 
АИ-DНТ'І1С.Я тс.аевІ.юр 
"'~&eh t~ІС'\t)КІП 
rrJ:DrdІY lu 11'11\-. UJ!fl 

пpoornJІaтttCA, nробуаауеатис.w 
awak~n 
s·n-.llu: .. rn•il!:!.' 

• 
стояти 

Sfйnd 
s~ Іt:.ІJfr rІrІЮщ 

еі..&Їтн А си.аlтн 
siJ down •Jkl Ьс ••ІІJОІ -" 
s~omtnauu 

. 
flНC8Ttt 

wrlcc 
irrir,. 



Ми мОаемо тіkож: 
We can also: 
Otr реш aus~·i: 

тяrв:Ути (шпур, ЛИUВ)І)_j_ 
~ '""' pull (the rope) 

(fa corde) 

• 
говорити 

=Ухати 
Hsten 
~coute.r 

' . шепотtти. шеnтати. talk . . 
paritr crier 

ronop11тu пошеnки 

wl,ispeг 
clmclroter 

І:НІgh 
rire 

усміх& тися 
•mile 
j'Oнn're 

• 
плахати 

cr:y 
pleurer 

jump over 
sauter par des.w.r. 

,. . ..... 
. 

.. ~ .. ··~ . . . ' . •, .. . . . . ... 

• • • 
іТИ ДО~рИ, CXOJ!J~TИ 
(nwсоди1:и) паrору 
go up, с~щЬ up 
moпter 

• 
п1>9лазити, nовзати 

(nопід чИмось) 
t:J·awl uщlcr 
ramper par tlessoUJ' 

.. ~ Ми ue мОжемо літ8.ти. 
\Vc c•m '( tly. 
Nou.s JJe pouvoщ fXlS ~·оІег. 

• 
ПJUIQTИ 

faiJ dO\VП 
tomber 

підrлящіти; заrпя.n8ти 
pt:ek; реер 
ipier; regard~r fum'І:emenl 

віт8.ти ~torOcь 
salute, rJise uлc's: h;it 
saluer; enlever so11 cl:arJCau. 

ітИ вниз, сходЙ-ти 
донИзу (ші,nід) 
go t.IU\VП 
de.fcendre 

• 
вхопити 

go ш 
etш·r:r 

КОПа!И (б'нти} м'srt, 
одаряти м'яча 
l<ick :о baU 
domu:r lm caup de pied 
д. /а ЬаІіе 

• 
виходити 

оосне out 



• 
• 

МАШИНИ НА БУДШНИЦТВІ 
_,-.--==L1=-'W'h,ORK MACНINES / SUR LE CHAN7їER 

buUdozor 
ШІ bиlldcler, ш1 btlier mt(;anique, 
щІ boulfmг 

• • 
ехсхаоатор, земдекоо 

~ho,•ct 

tme pelle m eccmique 

• 
• 

Всі ведмеді дуже, дуже зайняті. Що вони туr 
роблять? Майже всі пересувають землю з 
міспя на місuе. Але є одна машина, яка 

робИ1·ь щось інше із землею. Яка це 
машина'! Що вона робип,? 

(Це валок, ЯкУІЙ nри•·ладжує землю.) 



' ' . 
траК't',9{rКУJ~ьтиоа'Тор з nричеnом 
(розрушус а<:мл.10) 
Іr~c.to •· ~raper 

шrє d~capeшt 

' с.амоск.ил 

dump truck 
тІ comr'on /J benne 

uаJІС)к, катОх (ріовЯс зСм.rrІ)) 
roll~;r (HJ ~nщІJІh Utll thc,:. t;;trІ ~•) 
юr rot;fum compresseur (po11r 
ni~'elcr z~ !,'()/, tu lt!"e) 

' · 'nриград~Е оирІОШtuа , . . 
глад6н.ька)земля 
~mooth dirt 
ШJ .ro/ (u:rmin) 
nit-'1!/t (iguli.tl) 

траtІсnортСр (nодаЄ земпю) 
1>ucket !oadcr 
ШІ ilt!~·ateur h godt:.t.r 



зіfІСОВОІІ\1 1\ (nолі]'ІІІІІІ\) 
аuтомобІл11 • содІ.\ І І 
lm1kt:n~o,vn JНJ( І ІІrІ 
tmc І•m'mrc t lf JКІ/11~'"""..--; 

• 
1'JtПЧ 

tow truck 
ШІt tflpШIIttІЦt 

• 
WOТOЦ.JtJC.e 

m<IICVC)~Ie 
tult fflCJl:JI()rlrttc. wnt' f"fММ 



АВТА- МАШ 
Й ВЕЛИКІ 
CARS AND TRUCKS / LES 1'11ANSI'ORTS 

По ву11ицях рухаютьсj.! різні автомобілі 
·· особливі. вантажні та інші. 
А прид11вімося краще. У деяких 

автомобілях вемає шоферіu. 
Які а•л·омобіІІі без шоферів? 

S13tion·woІgon 
rme famili.tll~. '"' httok 

SCOOI~r 



ФОРМА Й ВЕЛИЧИНА 
виг ..... " . ........._. ...... v ~,...(" ~~ ? 

• 

•І рка (як wороькі •І рка) 
Stnr·shnped (шrn•h) 
'" dtolle (itQI/e dt mtr) 

- як SHAPES AND SIZІ,S / 

FORMES ЕТ GRANI>ЄURS 

Тваркnк тако• wi~~mo рІапу фОрwу й ІJC.JUt'Uiпy. no ... •• WОІС)'ТЬ fіvти· ~:опус:9nнА • " " трубка, рі-
Animat5 an аІю hІ't't dif(cr.:onІ s~ and shape;s Thqt cat'l ~· 
l..i!:s tlt&imou.t f'<U,~IJI UU.Ш tnOV tkJ loiJ/a б tJa formп thffrtt'fll•~ 

ltN. 

ІКnНкl 
ЬІа 
grot 

• ~ Nfll' 

3 мopomaow 
cone-Wped • ісе crum 

tkr6n< . Wl 

тол к{, ху я! 
thin 
тіш:е 

вЮьхі 
short 

енссіІtІ 
ІаІІ 

zrunds 

courr.s, fюs sur pal/U 

-~алеnьd ,. 
ІінІе мапесеІІІJІ(І, маu.кшfсеuьх..і. 
JldШ міІІІат.Орuі 

ІІnу "' "' ІІt' m n1 •Іurc 
" і, fffJІ1 .. ~м~и 

дciurl 
l••ns 
h"'І;> 



МАЛІ РЕЧІ - ДРІБНИЧКИ - -L11ТLE ТJ\INGS f TOUTES РЕТІТЕS CNOSES 

Доекруг нас багато малесеньких речей. 
Ось, як к.омаШІ(и~ зернsп·lс.а nісочку, 
каміньчики, чи малеtоІька мишка. 

• 
rупзкк 

8 butcon r 
V~ 

хробіх, чероік 
woгm 

UІt ..,e.r de rerrc 

' а rm Іюшоп с ШЛУ,JlЬК r _ , В8С1П:ПЯ кульб3.би 
Що ми часом любимо наліnлюоати котушка n:и:-rox. dandelion seed ~ 

spool • _".---fme graine de pi.ssetІiit , на с·гіну? 

~ 
мурашха 

ant 
tmt fottmІi 

• • 
краnлина води 

drop of w<~tcr 
tme gouue d'tatІ 

lffP • 

сонечко 

l:~dybug 
ищ: coccimtlli! 

те ІюЬте /"' муха 
• fiy 

питх:а ш1е mout.l1e 
thrcad • 

m·nиЛЬК& du fil 
намистИ:ва спіж.И.ака ріп 
Ьсаd sno\vilзke шrс ipingle 
mrc perte tm jloco11 de neige 

. .J . . . 
вl;tтисх (в:ід(і>'іТ<>К) пелюстха 

pet31 
• 
ар 

rТaosquito 

мете.JlИ.К 

butocrOy 
щr papillon 

рибальсьхий гачох 
fishhook 
шr /;ame~on 

х:рихта, кришка. 

cnamb 
шrі! тіеие 

nальця 

fingerprint ЩІ p/10/t. ШJ nroustiquc 
urre empreinte digitale 

б льб~а t: :fai r~чок; кнОпка 
~ ' ropl.X. rop · ок carpct tack. 

бул.ьха pcanut . . щJ сІои (шrе .semerrce) 
buhЬie une amcllide, tmt cacamt~re de tapis.sier ..•. 

шrе ЬиІІе de savon • * • 
, ; СОІТ JіЯЧОК 

гУсениця, r:Ycinь 
catcrpillar 

цу~<ерка, цукероІ< fireПy 
candy WJt /uciole 

• . . 
JlИCTOЧOk. Ч&Ю 

tea le;~f 
unt ftиill< d< tlti 

' nере~ев:ь 

ring 
U!lt haj.t:.IЄ 

gumdrop 

-.:· _ шrt lx>ule de ~ОІS. 
· ·: . -
nісОк чорпиця 

8rорошИ.в_а 
рс:а 

rm ~tit pois 

sand blueЬerry 
{1!. sa.b/,, lc Ь/cuet, /а m;ni 

unt cl:tJІilfe 

..U.дь g& 
moth 

lt bonbon 

~JIODOI< Q ~ 
tadpote /JJ~ "' . " " 

<{r> хУ ль.Jtа 
mзrble 
ш ьш. 

• 
травкІІХа 

blade or grass 
wr Ьrіл d'lterbc /е tltord заu.кооа щtлива мушля 

une miu:, ШІ papi/Jon de тщіt 

рис, риж 

ricc 
dl' riz, des gf(liІlf de п'z 

keyhole sheU 
ШІ trou dt .ftmJn le ~fJquillage, Іь соqиіІІє 

cJ<p:nкtJ 
дJІJІ nanCpi.o 
po:tper clip 
tm trombone 

храб-са~ 
hermit crab 
WІ bemard·I'Jttmrile . ... .. 

•• ct-e • f • • D •• • • • 
~tonq,Cтri 
confetti 
des t.OІІjelfis 

•• роnЗИDК8 

raiяin 
UІІ ra isi11 $tC 

•У:! ЬееtІс 

цвіркун 
crickct 
щr gril/tm 

• fl, .(+ rа.лька., ка.мJ1J'Ч.И..Е ~ .. 

rm scarahte 

~ 
бда:ол.і 

реЬЬІс wореьmй коІі>І.К 
"'' caillou, "'' galet sea horse 

Ьее 
ипе llbeille 

mi>">~~a. пірцс 
r."ther 
une plume 

tJІJ hippocampc 

--- <::> • < 
cx.aлJt&j трасха .. 
splinter квасоJІИ.ІІ.а 

unt ~~lrarde l>ean 
ШІ }ШtіСОІ 

• 8 • 
м.алида 

raspЬerry 
щ1е framboire 

u.a.nepcтox 

thin>Ьle 
rm іМ 

rри9 
mushroon\ 
Wt єJІtUilpfg~ІOІI 

о 
• 

лерJІи.па 

rc:~rl 
rme perle 

nо.ІІуmІ::ля оrпил..Ок 
pincushion 
Utlt. MfOt t /l i ping/es 

. , ; 
.. ,~~~ 

• • • 
чорв:ильва n.J1Jl)r.f.a 
ink ~pot 
шrе ttu:lre d 'e.m:rt 

• 
краnха 

dot 
• Іе point 

, . ( мИтх~ мишев:Я 
бу Jr~xa, авг mйська ЬаЬу mouse 
шпилька 

safet)' pin 
tm S<>uriuau 

шrt tpiлgle Joul>fe (de slcuritl; de ІІОlиrісt) 



. . 

У ЦИРКУ 
АТn · CIRC S / Av CІRQUEL------:::::~ 
Орхестра ГраС, а UІІрКОВІ ЗІСТОрИ Т3 звірята чудОВО 8ІІКОІІ)'ЮТЬ 
свої ТОЧО'Іt на арсш Хто з шtх найкраut11й 3Р!ІІС"Т? 

• • 
а.ерJІ.ИІІА д.ІІJІІ утримуJіІЩНІ 

рівnові.rи 
Ьalanoing роІо 
WІ balaflcitr 

цнра:ошіn а:І••ь 
circu~ horsc 
wt ciІ#\'tlf d< tlrqr.e 

• • 
лицвоходецLо., хаuатоходець 

tightrope pcrror"1cr 
lUf fіttІ<ІІІІhІІ/tІ 

--.-·~.нJJata, хаuіт 
ti&h•"'!'• 
Ю ctнd< rukk 

• ..,.. ...... ~ ..... 
...,.&нttO 

""'"lad.lrr 
- ~ tiL '"""l(i.>ot 

тирса. трачюmя 

.,..wdust 
/а .«m.te de Іюіs 

и.ирuсікотер 
rin&ma.яer 
k wf ш pist< 



сІтkа беапЄІС.Н 
ІСІІ(СІу щ:t 
1m fllct dt slctuitt -,_,_..., 

= 

ІU<рсоеё шатрО 
circut cen1 
І< СІІІІJNІtоІІ, /а ltnte 

::~ .;~.йsmііт па траnоцІt 
trapGC(: anisc 
ип traplziJrc 

. . . 
- ..... - цухерж,м, 
IO,)"JtopІUІ 
)"Cd..'-
1-.{-

~~~~ПрІЛОрОЦІо 
репnАnІ 

/~~~ • n Junlor• 

• • npo.UІІCІUo i<.8J<Т'IU8' 
Іdclldkr 

"-

"" 

.Ів: пер 
j•gglor 
ип jongkur 



ПОЖЕЖНИКИ ДО 
ПОРЯТУНКУ! 
ТНЕ F'IRЄMЄN 'ГО 'ГІІЕ RESCUE! / AU FEU LES POMPIERS! 

Погляньмо, ІШ нашій вулиці горить будинок. 
Відважний nожежник уже рsпує гарну 

дівчинку. А що робить той хлоnчик? 

• 
nоже~ни.й a~':f.~.,;::~ 
стопле.ць ллп 

nожСжпикіо 
firc-·:зLвrm Ьах 
ШІ U\~isstUf (/'UIC4'tldJ~ 

,.Ywoai чОботи 
NЬЬеr Ьoots 

о ~" І 
ПОJUЦLКІ.Іа М&.DJНІІІ, 

і.вто nолІціі (мілІцlї) 
роІісе c:ar 

,,п;ш~ rl;: JIO#ce 

Іа lюtta е11 ('ЩXltclttxlC 

. 
nожеашик:• 

'eman•• hdm~• 
unt atJ.qиe tk pompitr 

• ск.риnьJtа _ 
тоидхої доnомоги 

first·aid kjt 
щ:с rroussc de prt:mi~гs 

ГАІІt 

hnok 
tиtt f,VІ{{t. Ull 

nоzёСкпнА iocneltТOp 
lire iNJ>c..<ccor 
tm iІJ.Sf}«I,Uf 

. . 
no:at<a:П& помnа 

ftte t:ngine. firc. pumr truck 
' UJJt camiott•pOmJJ<, ШІС 110/IOIJ'!p<, 
шr caJ"m'mr IJ bІUtrdie 



nо•Оаакк 
fircmo.n 
"'' pom.pf~r 

амбу.шіпс, шu.идкі .u.onoмOr• 
~ambufanc.: 

amht~Jance 

• 
80А8 

ше~ noa Ca uoi 
.кома о nк 

~ ,.:•І fue chi<f 
"'f'ІІШМ t/п pt)ltl{lkn / ,,! 

noaCJши:rc ri.a • 
r ... hydrant 

"' 

Wlt Ьои<М d'in<мdi~ 
и11е /юme .. fonІ:air.e 

х.nОnч.их віа::иі 
Thc hoy h>-< jumped OUI the 

""""'UI"'fM а soutt раг 1tz 

--

eorner8cn.ик J 
fire: ~:::;~~~:~~,.,, 
lut <. 

~/ 



nаеіпо..: 

Ье\1 

TRAJNS / LES TRAINS 

Яким nоїздом (nотягом) найкраще й 
найвиrідніwе їхати? Чи можна їхати 
вигідно у ваrоІІі, яким возяп, 
nісок? Чи краще у сnалr,нім 
ваrоні? 

. ' 
вагов-ресторш 

dining car 
tut wagotІ·restaurant 

' перо а 

p\atform 
lt qua; 

l;шtern 

tme taшeme 

' 
дреЗИ!Jt11 
ваrоветка 

~?!~ h· "'' oroll•y 
иле drai.riІІt; 

соиС'ТОк nОїзда 
lf~t i11 \Vhjst1C 

train) 

ю; •~<·agc1l ptar 
(д plme-fomu:) 

conductor 
lt tlrtf de train 



~""" .. 

ТОІ.ірІІий(оаnn>wИЙ) noi>JІ 
frciєht Іrain 
шt lfШn tk mшriШІwhJtJ 

іИ .rr' .. р '(tt' I#JJ, 7lt"Ш:J 

(tt/11'1111 #t>'nl 

ауrІллR 
со• І 
rlu rlurtlк.•"· 

• • n&С8.&ИрсЬІІША fiObA 
pa.sscnкcr tr••n 
мп nJІІ tk '•')41ffl11J 

- - . 
- nacuutpewuUI -
z:::=coм:h 
- WІ "11&'0'1 (WJ~ \()4/Urt} 

туr1Ик (кlt(Ct~t. кО.nН) 
dead enil .. top (t.щ<linc 1hc Іrзсk) 
ст hшnv 

·~~?"~~~~~~ nОІзда f- horn 
І 'ave11iшur, lu 

1 ics, slccperss,,s;;;;;;;;;;;;-., 
с у 

~ 

маnсшрс)uиА похомотИu (nілс.уніс narOnн:) 
Jhunlt:r; di,'\<:1 ~tchcr 
ип,- Іr.м onюti~ tk ma.noan'A" 



• ....... 
lighІhO\I$C 
101 р/шf'< 

. . 
ч.ooert 

rоwЬоІіІ 
ип~ batqщ·, щtt t Jmloupt 

• 
Те.І fC.ItOП ........... 
- longu•·>'Ur. 
ип ІіІосоре 

НА ПЛЯЖІ 
АТ ТІІЕ ВЕАСН / SUR LA І'І.АGЄ 

У11і1 ку ду .же np>tЄMIIO ІlОЇХІІ І ~І 11:1 МОрСЬКІ! Й 
плSІ.ж. Зайчик Зенон 3ІІ:Ііtшоо rnpr<y 
МУLІІ/ІЮ. До ЧОГО гtр~ІСЛухІІСТЬСSІ Dill 
у ті~• мушлі? Мабуть, до шуму 
морSІ? 

Аіча, жОте.nа 
~urnmcr сонаg~ 

ШІt mai.JDІІ dt \"QCOftt't$, 
щr dwlcl tl'irl 

. . 
Х8Ил.& 



• 

wopc:o,•i .r р•• 
sturfi"h 
ІІІІf1 ltoll~ t/lj mrr 
~ ... 

.. , .... ...... 

.. <ІІІfІЩ 

чai\Jta 
oe<oguU 
lUІг mou~ ип go/lлnd 

xuHm 

• траоа 1111 rІJ І.юІСJ 

l>eoch 8f"" 
de.ta]tmo 

• 
совдс 

sun 

nаоІ.JІІ.0Іl , Nx~tcn'OK 
liheltc:r. р:аvіІІсщ 
tm nbri, ип pat>iltm1 

7r sokit 

' . '• CXOJIJJ 
5Іairs._ 
UІІ ~f(alirr 

• 
.СfПІJtЬnи.к 

Ьа ІfІ І 11g ' uit 

D.ЛJ!XII• JІор.lак~ 
ПЛІІ.JаІ Н Й Х-ІАП.НJt 
Ьovdwo\lk 

1m costtmІcr (rm malflot) 
t/4 bain 

СJ<ОІІІІІКІ у ІІfі>•у 
st~~nd tfuaouІ , (tІnc.l 
ш' trou tІащ lt sablt. "" forr <h ,fllЬ/~ 

... .. ~ 
Пoundcr 
"" flt-t, UJre jJIJ~ 



І< ран 

fauce.t 
ШІ 10bim# 

. . 
К1ЛОХ 

Stt\kC 
ШІ piquet 

. 
шпурок 

!t'lring 
шrе ficelle, 
mr cord~tm 

garc.lener 
Je jan/inier 

Оо 
О Ф xaм?u.u.r 

:иones 

НА ГОРОДІ 
MAКING TIJINGS GRO\V І LЄ JAKDINAGЄ 

Усі uажко працюють ІІа І'Ороді. Воро11а Віра тримає 
u дзьобі горош~tІІку. Чи ви думаєте, що вона nосадить її 
у rрядку? Чи, може, во11а з'їсть їі? 

~;;.>" вОсих. цluxa 
nortJe 

граблІ 
r;tke 
ШІ r«retm 

/а la.nce d'afТQsage 

розс3да буряхіп 
~L-dling$ of Ьс~t~ 
tft.s jtи11ts p!ams 
de ЬеІІ~mн: 

~ 

ре а§ 

JIOis, deJ. ре!Їl.'і роі.•; 

. . 
держак; ручка 

handlt 
/а fiOignfe 

. 
ои.nа 

gмden fork 
ипе foUJ'CJre 

~ 

бвnнл~а (стебло) 
,;укурулзи 

c.-orn ~talk 

. 
d~s callfot«:, des piem:s розсипаввJІ 

~ ~~~~~:~~~'~f~~~ппя) д0бри.$в 0 фО 
Gl - С:'1Г1 

ЩІ jpamfeur 1: ttrgmi.r 



-сооцс 
sun 
t~ sоІєЛ 

rрал 

. 
... . . 

ПОГОДА 
ТНЕ \VEATHER J LE TEMPS 

Ми всі знаємо, шо nогода часто 
м і няється. То буває соняшно, 
то хмарно. Може бути вітер. Може 
11адати сн і r або дощ. А яка погода 
сьогодні? Ану, виrляІ<ьмо надві р. 

-свіа:Иихи 
snowПal\c;:.$ 

термометр 

. . . 
дОщиі, nрібuИй дощ 
rairi·.$h~t:r . ·. 
шrе 0!--t..r:i'М·.. \ \ 

des flocoп.s lle tJeig~ 
thermomeн:r 
ип tlr.tnnom~tre 

.--. .-'\\ ... ... ·. '~ · .. 
. ·. ' ·. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . .. ~ . \; · . ·..... \. •. . . ~ ... 

\ · .• ·. ·. 
"\·· ·• 11рапді дощу 

hail; hails-tones ·. ·. r\indrops 
\ ·•. tkJ gCttfti!S dt piuit 

ессСтса, рій.цуга 
rainЬow 

/Q ~/е; <k$ grёiOІU 
·. ·. •. . ·. ·. \ 

';, 

·. ·. ·.. ·. 
, , • • t • 

ГрІ<МJ<Тьі (!>'"'"' rромиІ) : \ ·, \ :. 
. ... ~~ ··· ·· · · ·- . .. .. ··-··"·······-::: .. ··:· 

lt's th\Іndcring,! \, • .. ~ о \ ~ 
lttorm~.' •. ·. \ : О 

• • 

вlтср 
wind 

'. 
\ 0 \ 

. . . 
о о ·• 

о 

-капелюх 

h•t 
UJJ cJt(tpe.a.u 

·. . 
•. ·. 

. . . . . . . ·. ·. 

rриб-поr&пха 
tQad$toQI 
wr clmmpignott ,.tJ,,t'fflШ<-

-ропуха 

toзd 
шr crapau.d 



r 

а>< ІА 
ki1e 
ш• ctrf-''Oiafll 

.nрібпН.А дощ. дОщис 
\rain showcr 

\ "'" 
nлyr 

plouJh 

\ '' 
ВЕСНА " 
SPRІNG / LE PRINТEMPS 

4mt charrue 

• • r1 JIOЧJt.H, ,.._,.J2k.И 

"""'kr Ьt•ncha 
df.І lrllnt"Ou.t 

Як rарно стрибає ЯІ'НЯТКО. BottO дуже 
веселе. ІlрІІЙІІІЛ3 eectttІ. Гля11ьмо, як 
ведмідь Микола якраз ои~шtоо зі cooro 
барлоrу. Чи скоро оі11 уже зможе 
косити траву своею ІІавою косаркою? 

бор.оІr. • 
аеаме.u печері 

<2\'е; dcn; loir 
wч an-c•nwt wv truultt 

• 
косаржа 

lawnmower 

- t<>nd<ш< " f'IZ"'' 

xo.m ша1~..,··~к 
dalfodilt 
da-11/a 

• !"""tlt8.&1ТU 
large trce timЬ. Ьnoch 

- -· (mallm:u} 

• • 
ЯМІЯ, JIJ'WIТ1<0 

bmb 
WJ Ogn«'U 

la torru~ 

.... 
ІUІNd 

корІшна 
tOOIS 

<Іа ''"'~'ts 

.. .J>бі. ... 
КОТИJ<К 

ru»Y •ill(JIIilt" 
Іа tltotOIU 
• S«lltl~ 



• 
короІІІ 

C(l\\' 

ЛІТО 
SUM\11·R І L'ETE 
М11 nюб.,\1о часто їзд•m• нn ПІКІІІКІІ 

нліті. Як бачимо, мурашки 1акож 

І1Р'1:ХОДЯТЬ З ОХОТОЮ ДО 1/:ІС у І ~~~?.,r7 
... Ми знаємо чому, правда? ~ 

муха <:І' 
Пу 
utІe тоисІІІ 

..._ -
• 

комар 

m(-...~C.l ІJito ~ 
щr mOtLYiftlltlf 

• • • 
ЧОра! муuuш, MOUIK&1 

MOUV<&pil, 

-

-ьІас\<. lh~• ... 
.. da tpOfft..Jia IIW'f'i: ІL•"'!Jo 
ііа~ 

в уа 

uaakc 
Щt 

nоnm.всць о,;;') 
Jloa J; ь.:.ьь.. 

"" jloшur, "" Ьtи.d-

бабка 
•• dragonПy 

tme ll'Ьdluk 

о · •••••Р . t 
• 0 • о ~ хам•иЦJ 

pcwc. 
dп Cdillow; d<s talm 

-
о 

• • 

{X~tl!lJCUHЙ 
іІr•рок \ 
picklo 
ЩІ (ё(}nJiC/1011 

XOT'L)'rІ, ..", 
S10М,АОр0111і1'й fоуё' 
kL"C(IIUІ1 
Іс- "k(ttlmp•, 
" ttmtt" liNtttJte .. ... 

м~к .... 
/а """""' 



' с:оnце 

,un 

'' so/,.J 

&.пr.n:r:~ П:W". 
горutИ 

nuts 

'xtolmrxa. брІш, tШ """ 

FALL /І. 'АІ.ГТО.ІfNЕ 

Восеttи сr.І<; холодніше. Зелсні 
ш<СtОЧІ<І1 ttз деревах міняють своі 
кот,ори (барви) нз черооні та ЖОВТІ, а 
nonм с11:щаІОТІ• на землю. Трава 
11\КОЖ ЖОВК\ІС. Може, тому, МИ 
ІШЗІ11JnСМ0 ОСЇ ІІІІ Ї місяці ЖОВ1'СІІЬ 
'ГО ІІИС'І'ОІlІІД. Л ЩО ОИ думаете'/ 

nО.пум'ІІ 
lhmes 
duflomnru ................... .;_ 

ЬоnГ<tе 
~[<и d• [tullla 

uбачІСt; 
sqнnsheJ 
dt.S C{І/(1/J(L't.fCJ, dtS 

rарбу•:~~~~)?~~ 
puмrkon 
ШІt titfVtІJIIt • 

ІСАЧАПИ . 
кукуру.оmt 

е >Ь< еС"""' 
.. ",.. <k ".",. 

(J ' 

кіОс~:. іІтu • 
nрн АОро31 

sІ.and 

• 

(UI'kC)' 
une dt~~dt, шt dmdo11 



ait пАдає 
now is fзШng 

/а neige tomf>e 

зимовсі р>Іб1~~{ 
ісс Eishing 
la plcJu~ sощ 

hul 

• 
сапи 

slc;gh 
1111 trafneau 

буру.ІСJ>ХЗ 
----------~ хр~ха icic-k 

ur: gla~on 

tkt>kht 

\ 

ЗИМА 
\VINТER І L'NI VER 

Взимі можна гарно бавИ1·ися на 
сніІ)' й ва льоду. Ану - ході"о 
сьоrодІІ і із зайчиками кататися на 

санчатах. Чи краще доnомогrи 
свиІ-щІ Ларисі зліnити снігову бабу?<., 

/ 

. . . 
ЛИ.JІU, лещата 

skls 
tles .rkis 

зробити 
ir_:OJЗY бабу? 

cnir 
s..now 

----~-7/ с&цх.И;ССп~та / 
sJcd 

/.....- шzе luge 

in thc ісе ' · · 
# ш: trou da11s la gla"ie' • . .• _ . .. ..__ 

' 

тобоr8u 
tоЬоgs~ІП 
ш: toЬoк..,r:an, 

/ , 

І ice-skali.ng rink '·· •..• Jt0838.В.U !; -. tme tщіщ; ,\·am•tІgt. 

І la patinoire # ... "' •• • -

rокси:іІа :кrоочх.а 

, • .... СВІ.JС.Х.& ш1 ЬtЩт (:те 

. . 
' • 

с~~б8ба, 
саіrов.кй Аіа 
SЛO\Vman 

, 

~ ~ ---- О t hockey stick 

~ .. snowbatl de J1ockey 

\,.І І ---- шtе ЬОІ!'!~е шr Ьonlzomme de 11e.'ge'~i:j 

. 
оаnаспе ко.nе< 

spare tire 
u.ne roue (шt 
dt SeCCUt$ 

• •• • гокей.па шайба, кружох 
pttCk 
ш1~ romle.lle: ш1 pttlet --

; 

----- --iceskates 
/t.f fiOІin.t д g/ace 

шарф. m3лих 
scмr; шufOcr 
шrt &hnrpe, 
lm cucJu:-nez 

СвИв.ха зах.Уrава - і вОса вс ей.n.во! 
Piggy is аІІ v.•rapped up - cven hi$ no..-.c: is hidd~n! 
CodІotmt:t cst tour cmmitouflt · тете sott щ!Z esl сасІІб! 



тато, б&тьхо 
daddy. Гathcr 
fe JIOJIO, fe 

Je Ьerceau 

• • 
ма.ма., мати 

mommy, moІher 
Ja татап, /а mere 

/е grond -рёrе 

. ' литячехр1с.nо, 

крісеJП(о 
l1igh chair 
/а cltaire lraute 

::--'! 
НАРОДИЛОСЯ ДИТЯТКО 
ТНЕ ВАВУ / LE вtвt 
У родині Коти~еів народиІІося 
дитя (немовля). Батьки ще не знають, 
як йоrо щtзвати. Поможімо їм. 
Напищіть тут ім'я, яке нам 

подобається: 

ба6упя, баба 
ind:ma, g3ndmother 
granrl-mamtm, /а grand·mt.re. 

n>tтiiu:>. дитЯ 

noppy 
со;_Гсhе 

плjаn.ц 3і сОсхоІ) 
(пиm:ою} 
baby's milk ЬоІІІе 
fe ЬіІ><Іt>ІІ tШ ьtbt 

Д.ИтЯчи.й візОх 
stroUer 
lofiO~ 

. ' ' дитяч~~.х~.лІ&ечхо 

c:rib 
t. fit d'<JІ{OIII 

WJC tabl~ th jtu 

• ncpccyJsвj(й 
(ходячий) візОх 
y.·alker 

рrю'І1; Ь.1Ьу carriagc 
/е /tmdtm 



ЧАСТИНИ ТІЛА PЛRTS Of 11ІЕ BODY / LES І'АRТІЄS DU CORІ'S 

У ведмедикз \rоря чорнснькиіt ніс. А якоrо кот,ору ваш·! 
Л BYJC:I? У KOf'O біЛІоІІІ~ІЙ ЖІ18ЇТ • у 8СДМСДІІК<І 'ІІІ У в:н:? .. , .. . 

хутро, ш•ура; у Л ІІІАСА • ШІtІр& 
$kin (in f'COPIC) or lur (in •ncmili) 

; ,., ,_. "" k "...~ І"' fqиnw<J о 

• ro.aoea 
_ .. о6 hod 
fa<chud --......__ /о rh• 

kfronl ---
-у л~аСй- еолОсся; у аuJрііток • шерсть 
bair (in pwplc) c;r fur (і" •nimзL<) 
tcr <Іf""<'Ш ou І< fXIU\ .. (/ofOU'!"lТ) 

OltO 

<)" 
ип «,1 

oJc 
par; у ~о.ірfі-т • пnщС~.'•• ІlOSC 
у J1:Юдсй тако• • ус."Тn /f 11t: 
muuth --:.:-
Іа ІюскІи: ІWUt 

>yt\ oon~ 
ІооІh /а /atiJ;Іlt --
UIIt dtnl rjби 

о 

щелеnІ 
ja .. 
111...&/u-

lir> 
I<IU..m 

nlaбopla~ 
chin 
k mІІІІОІt 

• о 
а.и.аат, .. ереао 
$10fnl(h 
t'ulonwt, k ~~ntte 

11аn'іісток 
\VГJ:o~t 
/~ fiOijflft'l . 

-

,AOJ\011..8 

о 

рука; .. , 
у ІІІЇрЯ:Т • Jtaл& 
hJnd or p.'\w 

p;~lm 
/а раш1І<' 

Іа mrun ou Іо port~ 

о 

oora 
lcg 

co.alno 
knce 
Іе gмou 

Ій jarnlte ст Ь1 patte -

• о 

"' .......... ""'У)'і n Jа:щсй ... шrаrь 
r luw (ІІІ jІ f1rmtІ1") or rщіІ (і11 ,юnJ)Ie) 
lti gtІif~ tm І'ІНІJ:ІІ! 

/ о о ·.~ 
МАПЯ лаnа; у .tJJOдen-

&СJІЙкнА піnец.ь 
оа ІІО>І 
Ь•JІ """ 
,." j.'f1Jf tNittl 

о о 

ноrа. с:тоnа 

r('l(•t 
CUJ Pf~d 011 W'( fWШ~ 

о 

ЩОU 

о 

Х.ІрК, ПОТИJJИЦЯ 

-••ре (Ь.,сk ul th• ncck) 
Іа nuqut> 

о 

сnкаа 

l»d. 
• k t/ol оrрЙ...і_ ПОПСрU 

pyu lov-cr Ь.сk 
arm /. le Ьа.r сШ dos 
~~~ лl orcm. 

_....- ·-kcoшlt 

бс.ІІрсЇ, оrпуб 
hip 
ІІІ ІІОJІ(./Іt 

о о 

nJUJt. ста t1 
-.--:~u.t 

ltt """~ 

...О .. оа (&у""';'о .. ёхн~. 
що6 по nьому ІІС билЮ 

Р()І ІО Ь: 

х1сточка. щt1со.nотка 
~шkІс 
ta rІи:~шс 

ntаОшва 
ю!eofthe r
la p/anl~ dt pftd 

r1'JIП"8 
hccl 

k"""" 



ЧАС СПАТИ 
ВЕDТІМЕ / AU L/T 

Слоник Павлусь каже: "Я кугrаJОся, Тату." 
А Таня вже гrочистила зубки і Jtежить у ліжJсу. 
Мама читає їй цікаву казку. Відшукаймо 
мишку Оксану. Чи вона також мусить 
почистити зуби й лягги спати? 

фіраuка у в8пШ (па душ) 
shower curtain 
ил tidetш dc <ioиcJz~ 

medicine cabinet 
/'armoirt Q p/І(lnnІJCit 

.,бва rШта 
toothpa,ste 

• умиоаJІьпик, "сипьх• 

sink 
la~·abo 

. . 
хл:ьозст, туалет, . . 
уштаз 

toiler 
/а tоіІсш:, Іс. 1\І.С. 

• 
вшпа 

bathtub 
la baigncirt 

• • 
JСИ.rtИМОК, wа.та 

ЬаtЬ mat 
и11 tapiJ dt Ьоіп 

. . . 
ла.зпичха, туалета, уми.nа..льпя 

the Ьathroom 
Іа s.allt dг /xli11 

/ 
душ 

showcr 
sham1юo 
lt slшmp()()itJg 

WІ~ dnиdІt 

Jtpa.D 
faucet, tap 

• fe rоЬіІІеt 

~~:· ~ 
ІШt Ьюме zrr~ 

~ 

• 
ру ~~~:~тк 

bath towe.l 
/а SUІІiertCJ!.e ЬаіІ' 
(de toileuer 

кann~ naJtroo~л.i 
slippcrs 
tи panto"fles 



А 1'СІІС р Оід усіх друЗіВ у КІІИЖЦІ: 

• 
мама 

mommy 
пшпит 

• 
сnал.ьии 

Ьedroom 
la dJamhtr ~ nн~tlrtr 

"Ло6ра11іч!" 

-
--

. .. '. 

!rp&D11t8 - nодруга 
SІulfed aninшl • toy friend 
WJe шrlmal tІІ pelutJre • Шtt JIOIІpl~ 

• 
стеля 

cei.Ling 
le р/аfоІІd 

• 
ХИЛ:КМОІС 

rus 
la rksuntc tk IJJ 

. . 
СТШІІ 

wall 
fe mur. lo tloison 

ві•ш;ія с:тОпик 
tobJc 

Ja tпЬІе dc nut/ 



РАХУЄМО ДО ДВАДЦЯТИ 
LEТ'S COUNT ТО Т\VЕNТУ / COMPTONS JUSQU'A VINGT 

До якого числа ми вже вміємо рахувати? 

. 
ОJlИП Х.И:Т 
one whale 
иm! ЬаІе.іпе 

два мор:.с{ 
rwo walrus.es 
dcux mors.es 

Порахуймо аж до 
ТИХ ДВЗДUЯ'І'ЬОХ соиечок. 

Чоrо ·гу1· маємо більше 
мурашок чи rудзиків? 

. . 
тр,и xonи.JptИ--tOИ:SX.И 
(бат<и-<:nиnки) 
three piggy bank~ 
troir tirc:lirc:.f 

чотйрн дзвіпх.Й 
four Ьclls 
quatre tltXJtts 

п'ять х.Оаих.і..Ек:трибуицls 
five gta.sshoppers 
ciJJq saute.rttlJ:s 

шість яСп..ь 
six eggs 
six IИU/S 



сім rУипкца. 
SC'\'en catcrpi11.e.n 
щх сhtІІІІІ<> 

• • 
вlciw котушок. mпуJІЬDк 
еіg/>І ,.,ооІ• 
hшJ /юhuld 

• • де.е'JJ"І"Ь пааукаа 

nine spi\Jcr~ 
пси{ aralкn~tr 

лісят" ІСJІІ)чtв 
tcn kcys 
di< clcfs 

.. ваuа ........ ь nерстпів 
t-...·t,:t\·c r1n '' / • "~"'а . . . 
трннаАа.ять цу-.::ерюв 

( u.укерох) 
thІrtccn cotnt.IІ'-"' ftrli:!t fюiJixJIU 

-~ ~~ 
~!!~!: 

~~~~~ ~~ 
о о а а о о а а 

n'ятн8Jtцнть спіжИнок Ш ~ ~ <i1>t ~ ~ ~ ~ ~.& ~...Фt~~ хЬ(' ~~ 
fift~en ;nuwll"ke•/ qиІш< flocoш tfp m!zF <l<fPY "і"" ~l'<f'\' ,>ср<; "'І?'т "'Р'- W" ~ ""f"J<f"'~J/PI'J<P 

ш.і~ •0..-уАіа 
sixtto:-=n IIC(1orn~ / s~izt gf.(JЛ(!$ 

сімпіw.u.ять шnИп.ьок 
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