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ten десять

        Well done, Explorers!Well done, Explorers!
    NUMBERS 10-100      NUMBERS 10-100  

1   Look, read the words and the translation.
             Подивись, прочитай слова та переклад.

twenty двадцять

thirty                                     тридцять

forty сорок



3Picture dictionary: numbers 10-100

fifty п’ятдесят

sixty шістдесят

seventy сімдесят

eighty                                     вісімдесят

ninety                                       дев’яносто

one 
hundred 

сто
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1   Read the words and the meaning.
             Прочитай слова та їх значення.

ten                 
the number 10

twenty                 
the number 20

thirty                 
the number 30

forty                 
the number 40

        Well done, Explorers!Well done, Explorers!
    NUMBERS 10-100      NUMBERS 10-100  



5Picture dictionary: numbers 10-100

fifty                 
the number 50

sixty                 
the number 60

seventy                  
the number 70

eighty                 
the number 80

ninety                    
the number 90

one hundred                                           
the number 100
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t_n                 
Example: My brother isn’t ten. 
               He’s eleven.

1   Fill in the gaps. Write about people you know.
             Заповни пропуски. Напиши про людей, яких ти знаєш.

t_ent_                 

t_i_ty                 

f_ _ty                 

        Well done, Explorers!Well done, Explorers!
    NUMBERS 10-100      NUMBERS 10-100  



7Picture dictionary: numbers 10-100

fi_t_                 

si_ _y                 

s_v_nt_                 

e_g_ty                 

n_n_ty                 

_ne h_ndr_d                 
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