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Почуття  Feelings  
 Я …  I feel … 

Погане самопочуття  Feeling unwell 
 Мій/Моя/Моє _______ болить  My __________ hurts  

  

    

щасливий(а) 
happy 

сумний(а) 
sad 

зтурбований(а) 
worried 

втомлений(а) 
tired 

 
 

  
 

 

голодний(а) 
hungry 

спраглий(а) 
thirsty 

хворий(а) 
sick 

зляканий(а) 
scared 

 
 

 

голова  head животик  tummy 

зуб – tooth 
око – eye 
рука – hand 
рука – arm 
нога – leg 

Використовуйте цей буклет для того, щоб допомогти вам 
говорити зі своїми вчителями та друзями. 

Використовуйте англійські слова або вказуйте  
на зображення. 

Use this booklet to help you speak to your teachers and friends. 
Use the English words or point to the pictures. 
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Класні предмети  Classroom objects 
Мені потрібен/потрібна/потрібні …  I need …   

Кольори  Colours 
     

червоний 
red 

жовтий 
yellow 

синій 
blue 

зелений 
green 

рожевий 
pink 

 
     

оранжевий 
orange 

фіолетовий 
purple 

коричневий 
brown 

чорний  
black 

білий 
white 

    

олівець 
a pencil 

гума 
a rubber 

ручка 
a pen 

лінійка 
a ruler 

   
 

 

ножиці 
scissors 

твердий 
клей 

a gluestick 

точилка  
a sharpener/ 

parer 

зошит 
a copy 
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Шкільні приміщення  School facilities 
Де знаходиться/знаходяться ... ?  Where is/are the … ? 

 

 
 

 
 

 

туалети 
toilets 

зал 
hall 

бібліотека 
library 

 
 

  
 

 

клас 
classroom 

офіс 
office 

шафки 
lockers 

Які ще кімнати або місця знаходяться у вашій школі?  
Запитайте свого вчителя і напишіть їх тут. 

What other rooms or places are in your school?  
Ask your teacher and write them here. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Взаємодія у класі  Classroom interactions 
Учень  Student 

Я не розумію I don’t understand 

Будь ласка, ви можете 
повторити це? Please can you repeat that? 

Будь ласка, ви можете мені 
допомогти? Please can you help me? 

Що означає ______? What does ______ mean? 

Як ви вимовляєте це слово? How do you say this word? 

Я себе не добре почуваю. I don’t feel well. 

Чи можу я сходити в туалет? Please can I go to the toilet? 

Я не маю своїх книг. I don’t have my books. 

Викладач  Teacher  
Listen to ... Послухайте 

Stand up. Встаньте. 

Sit down. Сядьте. 

Open your books on page __  Відкрийте свої книги на сторінці __ 

Read ...  Читайте 

Write ...  Пишіть 

Look at the board. Подивіться на дошку. 

Raise your hand. Підніміть руку. 

Discuss with a partner. Обговоріть з партнером. 
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Шкільні предмети  School subjects 
Maths Математика 

History Історія 

Geography Географія 

Art Мистецтво 

Music Музика 

Physical Education (PE) Фізичне виховання 

Religion Релігія 

Science Наука 

Home Economics Домоведення 

IT/Computing Інформатика 

Design Technology Технологія дизайну 

Мови  Languages 
English Англійська  

French Французька  

German Німецька  

Irish Ірландська  

Spanish Іспанська  

Ваша школа може запропонувати інші мови.  
Запитайте вчителя і напишіть їх тут: 
Your school may offer other languages.  
Ask a teacher and write them here: 

________________________________________________________ 
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Корисні слова для кожного предмета  
Useful words for each subject  

Ваш вчитель може запропонувати кілька слів для свого 
предмета. Напишіть їх тут. 
Your teacher may suggest some words for their subject.  
Write them here. 

Предмет 
Subject 

Ім'я вчителя 
Teacher name 

Корисні слова 
Useful words 
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Мої хобі  My hobbies  
Використовуйте фотографії для того, щоб розповісти 
партнеру, що вам подобається робити.  

Use the pictures to tell a partner what you like to do. 
Мені подобається …  I like to … 

  

   

слухати музику 
listen to music 

плавати 
swim 

Бігати 
run 

   

грати на інструменті 
play an instrument 

грати у футбол 
play football 

малювати 
draw 

   

дивитися телевізор 
watch TV 

танцювати 
dance 

грати у відеоігри 
play videogames 
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Все про мене  All about me 

 

Мене звати ____________________________. 

My name is __________________________. 
 

Мені _____ років.  I am _____ years old. 
 

Мені подобається …  I like … 

грати музику / to play music  музика / music  

грати у футбол / to play football  фарбувати / to paint  
грати в баскетбол / to play basketball  малювати / to draw  

грати у відеоігри / to play videogames  читати / to read  

Щось інше?/Anything else? ________________________________ 
 

Мого вчителя/Мою вчительку звати _____________________. 

My teacher’s name is _________________________. 
 

У школі мої друзі це ______________ та _______________. 

In school my friends are ______________ and ______________. 
 

Я маю____ брата(ів) та ____  сестру(ер). Їх/її/його імена/ім’я:  

I have ____ brother(s) and ____ sister(s). Their/her/his name(s) is/are: 

_______________________________________________________ 
 

Я перебуваю в _________________ (назва міста або передмістя). 

I am staying in _________________ (name of town or suburb). 
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