
Інструкції до вправ з перекладом. 

1.  Act out your play. Розіграй сценку. 

2.  Act out the phone call at the end of the 
story. 

Розіграй телефонну розмову в кінці історії. 

3.  Ask and answer. Запитай та дай відповідь.  

4.  Ask and answer how to spell the words. Запитай та дай відповідь як написати / 
вимовити слова по буквах.  

5.  Choose a ... . Ask and answer. Вибери ... . Запитай та дай відповідь. 

6.  Choose words and read out your new 
verse. 

Вибери слова та прочитай вголос твій 
новий вірш. 

7.  Count and write. Порахуй та напиши. 

8.  Draw a clown face and play the game. Намалюй обличчя клоуна і пограй в гру. 

9.  Draw a picture of yourself. Tell your 
friend about it. 

Намалюй своє зображення. Розкажи 
своєму другу про нього. 

10.  Draw and write. Then say. Намалюй та напиши. Потім скажи.  

11.  Draw your family and present it to the 
class. 

Намалюй свою сім’ю та презентуй 
малюнок класу. 

12.  Find and write the words. Знайди та напиши слова. 

13.  Find who says. Знайди, хто це сказав.  

14.  Follow the lines. Then say. Прослідкуй. Потім скажи.  

15.  Listen and chant. Послухай та заспівай. 

16.  Listen and choose. Послухай та вибери. 

17.  Listen and colour. Послухай та замалюй. 

18.  Listen and follow. Say the number. Послухай та прослідкуй. Скажи відповідну 
цифру.  

19.  Listen and imagine. Then draw your 
picture. 

Послухай та уяви. Потім намалюй свій 
малюнок. 

20.  Listen and look. Then listen and say the 
words. 

Послухай та подивись. Потім послухай та 
скажи слова.  

21.  Listen and match. Послухай та з’єднай. 

22.  Listen and number the picture. Then 
write. 

Послухай та пронумеруй зображення. 
Потім напиши. 

23.  Listen and point. Послухай та вкажи. 

24.  Listen and read about animal groups. Послухай та прочитай про групи тварин. 

25.  Listen and say. Послухай та скажи. 

26.  Listen and sing. Послухай та заспівай. 

27.  Listen and tick or cross. Послухай та відміть або закресли.  

28.  Listen, look and number. Послухай, подивись та пронумеруй.  

29.  Listen, read and point. Послухай, прочитай та покажи. 

30.  Listen, read and tick. Послухай, прочитай та відміть.  

31.  Listen, say and check your answers. Послухай, скажи та перевірь свої 
відповіді.  

32.  Look and act out. Подивись та розіграй сценку.  

33.  Look and circle. Then classify 
the words. 

Подивись та обведи. Потім класифікуй 
слова.  

34.  Look and circle the things in the song. 
Then write howmany things there are in 
the picture. 

Подивись та обведи предмети в пісні. 
Потім напиши скільки предметів є на 
картинці.  



35.  Look and circle the things they do in the 
song. Then match. 

Подивись та обведи предмети в пісні. 
Потім з’єднай. 

36.  Look and complete. Подивись та доповни. 

37.  Look and count. Then write the 
numbers. 

Подивись та порахуй. Потім напиши 
відповідну цифру.  

38.  Look and find the difference. Then 
listen and check. 

Подивись та зайди відмінність. Потім 
послухай та перевірь.  

39.  Look and find the mistakes. Then say. Подивись та знайди помилки. Потім 
скажи. 

40.  Look and listen. Point to the correct 
picture. 

Подивись та послухай. Вкажи на 
відповідне зображення.  

41.  Look and match. Then listen to the song 
again and check. 

Подивись та з’єднай. Потім послухай 
пісню ще раз та перевірь.  

42.  Look and read. Match the rhyming 
words. 

Подивись та прочитай. З’єднай слова, що 
римуються.  

43.  Look and read. Say a or b. Подивись та прочитай. Скажи a або b. 

44.  Look and say. Use the words from the 
box. 

Подивись та скажи. Використовуй слова з 
рамочки.  

45.  Look and say what activities you’d like 
to do. 

Подивись та скажи, що б ти хотів робити.  

46.  Look and tick. Подивись та відміть.  

47.  Look and write the letter ... . Then read. Подивись та напиши літери … . Потім 
прочитай.  

48.  Look and write ‘yes’ or ‘no’. Подивись та напиши ‘так’ або ‘ні’. 

49.  Look at Activity 1. Draw number 10. Подивись на вправу 1. Намалюй малюнок 
під номером 10.   

50.  Look at Activity 1 again. Count and 
complete. 

Подивись на вправу 1 ще раз. Порахуй та 
доповни.  

51.  Look at Activity 2, read and complete. Подивись на вправу 2, прочитай та 
доповни.  

52.  Look at the picture. Ask and answer. Подивись на зображення. Запитай та дай 
відповідь. 

53.  Look at the picture. Close your book 
and remember. 

Подивись на зображення. Закрий книгу та 
пригадай.  

54.  Look at the picture. Which animals are 
not in the song? Circle and write. 

Подивись на зображення. Яких тваринок 
немає в пісні? Обведи та напиши. 

55.  Look at the pictures. Write sentences. Подивись на зображення. Напиши 
речення. 

56.  Look at the picture and choose the 
correct sentence. 

Подивись на зображення та вибери 
правильне речення. 

57.  Look at the picture and count. Подивись на зображення та порахуй. 

58.  Look at the pictures and do the 
crossword. 

Подивись на зображення та розгадай 
кросворд.  

59.  Look at the pictures and spell the 
words. 

Подивись на зображення та промов 
слова.  

60.  Look at the story. Find the four hidden 
worms. 

Подивись на історію. Знайди чотири 
заховані черв’ячки.  

61.  Look at the story and find the things.  Поглянь на історію та знайди речі.  

62.  Look at the table. Ask and answer.  Подивись та таблицю. Запитай та дай 
відповідь.  



63.  Look at the tangrams. What shapes are 
missing? 

Подивись на танграму. Які фігури 
пропущені?  

64.  Look, listen and write the names. Подивись, послухай та напиши імена. 

65.  Look, read and finish the sentences. Подивись, прочитай та закінчи речення. 

66.  Look, read and complete. Подивись, прочитай та доповни.  

67.  Look, read and match. Подивись, прочитай та з’єднай. 

68.  Look, read and plan. Подивись, прочитай та заплануй.  

69.  Look, read and tick. Подивись, прочитай та відміть.  

70.  Look, read and say. Use ‘and’ and ‘but’. Подивись, прочитай та скажи. 
Використовуй ‘і’ та ‘але’. 

71.  Look, read, ask and answer. Подивись, прочитай, запитай та дай 
відповіді.  

72.  Make a poster. Створи постер. 

73.  Make a poster. Draw a table and write 
about Ukraine. 

Створи постер. Намалюй таблицю та 
напиши про Україну. 

74.  Make a tangram. Створи танграму.  

75.  Make an animal group display. Створи груповий постер про тварин.  

76.  Make some recycling bins for your 
classroom. 

Зроби сміттєві контейнери для свого 
класу.  

77.  Match the animals’ plates with the food 
they like. Then write. 

З’єднай тваринок та їжу, яку вони 
полюбляють. Потім напиши.  

78.  Match the names with the games. З’єднай імена з іграми. 

79.  Match the pictures with the dialogues. 
Number the pictures. 

З’єднай зображення з діалогами. 
Пронумеруй зображення.  

80.  Match the pictures with the words. З’єднай зображення зі словами.  

81.  Match the sentences that rhyme. З’єднай речення, які римуються.  

82.  Measure with a ruler. Then write. Відміряй лінійкою. Потім напиши.  

83.  Now listen again and tick or cross. Write 
left or right. 

Послухай ще раз та відміть або закресли. 
Напиши ‘ліво’ або ‘право’. 

84.  Now colour the boxes to find the 
hidden message. 

Зафарбуй клітинки, щоб знайти заховані 
повідомлення.  

85.  Now listen again and number. Draw 
lines. 

Послухай ще раз та пронумеруй. Намалюй 
лінії.  

86.  Now trace the words. Пропиши / наведи слова.  

87.  Now write about your class and make a 
bar chart. 

Напиши про свій клас та створи графік.  

88.  Play the action game. Програй в гру-руханку.  

89.  Play the guessing game. Пограй в гру-вгадування.  

90.  Play the question game. Програй в гру-запитання.  

91.  Play the mime game. / Play the miming 
game. 

Програй в гру-імітацію. 

92.  Point and say. Then read the questions 
and the answers. 

Вкажи та скажи. Потім прочитай 
запитання та відповіді.  

93.  Put the words in order. Постав слова у правильний порядок. 

94.  Read. Then draw and colour. Прочитай. Потім намалюй та зафарбуй.  

95.  Read and answer the questions. Прочитай та дай відповідь на запитання.  

96.  Read and choose the correct picture. Прочитай та вибери правильне 
зображення.  

97.  Read and choose the correct word. 
Then say your opinion. 

Прочитай та вибери правильне слово. 
Потім вислови свою думку. 



98.  Read and circle. Прочитай та обведи. 

99.  Read and colour. Прочитай та зафарбуй.  

100.  Read and draw. Прочитай та намалюй. 

101.  Read and match. Прочитай та з’єднай. 

102.  Read and measure. Прочитай та відміряй. 

103.  Read and complete. Прочитай та доповни. 

104.  Read, look and answer. Прочитай, подивись та дай відповідь.  

105.  Read and choose the correct picture. Прочитай та вибери відповідне 
зображення.  

106.  Read and point to the correct person. Прочитай та вкажи на відповідну людину. 

107.  Read and say the words. Прочитай та назви слова. 

108.  Read and say 'true' or 'false'. Прочитай та скажи ‘правда’ чи ‘неправда’. 

109.  Read and talk about the question. Прочитай та обговори запитання. 

110.  Read and write. Прочитай та напиши.  

111.  Say and write the words under … . Скажи та напиши слова під … . 

112.  Say the alphabet. Розкажи алфавіт. 

113.  Say the complete sentences. Скажи повними реченнями. 

114.  Say the missing features. Назви відсутні ознаки.  

115.  Say the numbers of the pictures. Назви порядок зображень.  

116.  Say the sentences. Choose the correct 
word. 

Скажи речення. Вибери правильне слово.  

117.  Show your picture to your friends. Then 
tell. 

Покажи своє зображення друзям. Потім 
розкажи.  

118.  Talk about ... . Розкажи про ... . 

119.  Talk to a friend. Поговори з другом. 

120.  Then listen to your friends and guess. Потім послухай своїх друзів та вгадай.  

121.  Then listen again and number the 
pictures. 

Потім послухай та пронумеруй 
зображення.  

122.  Tick the picture you can make with the 
pieces of the tangram. 

Відміть зображення, які ти можеш 
зробити із частинок танграми.  

123.  Use the code to write the words. Використовуй код, щоб написати слова.  

124.  Work in pairs. Say the phrase and do 
the action. 

Попрацюйте в парах. Скажи фразу та 
виконай дію.  

125.  Write a list. Напиши список. 

126.  Write about ... . Can your friends guess 
what it is? 

Напиши про … . Чи можуть твої друзі 
відгадати її? 

127.  Write about your picture. Напиши про свій малюнок. 

128.  Write and match. Then listen and say. Напиши та з’єднай. Потім послухай та 
скажи.  

129.  Write five sentences with the words in 
the box. 

Напиши п’ять речень зі словами з 
рамочки.  

130.  Write more lines for the song. Draw 
pictures 

Напиши ще рядочки для пісні. Намалюй 
малюнки / ілюстрації. 

131.  Write the letters… Then read. Напиши літери… Потім прочитай. 

132.  Write the missing letters. Напиши пропущені літери. 

133.  Write the numbers. Напиши відповідну цифру. 

134.  Write the words. Напиши слова. 

135.  Write words for the new verses of the 
song. 

Напиши слова для нових куплетів пісні.  

 


