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სიტყვების სია: დონე 1

გამოიყენე ეს სიტყვების სია, რაც დაგეხმარება თამაშებსა და აქტივობებში  
მშობელთა ვებსაიტზე (http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).

თავი 1 (თემა: ფერები 
და სათამაშოები)

ball ბურთი
big დიდი
black შავი
blue ლურჯი
boat ნავი
boy ბიჭი
car მანქანა
cat კატა
computer 
კომპიუტერი
desk მერხი
doll თოჯინა
family ოჯახი
fan ვენტილიატორი
game თამაში
green მწვანე
hat ქუდი
hold დაწერა
little პატარა
man კაცი
mat ჭილოფი
orange ნარინჯისფერი
pink ვარდისფერი
purple იისფერი
red წითელი
small პატარა
teddy დათუნია
train მატარებელი
van ფურგონი
very ძალიან 
white თეთრი
yellow ყვითელი

თავი 2 (თემა: 
სასკოლო ნივთები)

bag ჩანთა
bed საწოლი
book წიგნი
chair სკამი

crayon ფერადი ცარცი
dad მამიკო
hen ქათამი
mum დედიკო
pen კალამი
pencil ფანქარი
rabbit კურდღელი
red წითელი
rubber საშლელი
ruler სახაზავი
ten ათი

თავი 3 (თემა: 
ტრანსპორტი)

big დიდი
bike ველოსიპედი
bin ურნა
brown ყავისფერი
bus ავტობუსი
fast სწრაფი
fig ლეღვი
grandma ბებია
grandpa პაპა
grey ნაცრისფერი
lorry სატვირთო 
მანქანა
motorbike  
მოტოციკლეტი
pin ქინძისთავი
plane თვითმფრინავი
pretty ლამაზი
ship გემი
slow ნელი
small პატარა
taxi ტაქსი
tin თუნუქა
wig პარიკი

თავი 4 (თემა: 
ზედსართავი 
სახელები)

balloon ბუშტი
box ყუთი

clown კლოუნი
dog ძაღლი
fat მსუქანი
fog ნისლი
fox მელია
funny სასაცილო
happy ბედნიერი
log მორი
long გრძელი
new ახალი
old ძველი
pretty ლამაზი
princess პრინცესა
sad მოწყენილი
short მოკლე
snake გველი
thin გამხდარი

თავი 5 (თემა: 
ერთიდან ათამდე; 
საჭმელი)

bananas ბანანები
beans ლობიო
bug ხოჭო
bus ავტობუსი
cakes ნამცხვრები
carrots სტაფილო
eight რვა
five ხუთი
four ოთხი
grapes ყურძენი
ice cream ნაყინი
jug დოქი
lollipops ლოლიპოპები
melons ნესვები
mug ტოლჩა
nine ცხრა
nut თხილი
one ერთი
peas მუხუდო
peppers წიწაკა

seven შვიდი
six ექვსი
sun მზე
sweets ტკბილეული
ten ათი
three სამი
two ორი

თავი 6 (თემა: 
ბუნება)

bird ჩიტი
card მისალოცი 
ბარათი
cloud ღრუბელი
dish ჭურჭელი
fish თევზი
flower ყვავილი
frog ბაყაყი
garden ბაღი
mouse თაგვი
noisy ხმაურიანი
pond გუბურა
present საჩუქარი
shell ნიჟარა
ship გემი
shop მაღაზია
sky ცა
sun მზე
tree ხე

თავი 7 (თემა: სახლის 
ოთახები)

bathroom სააბაზანო
bedroom საძინებელი
castle ციხე–სიმაგრე
chair სკამი
children ბავშვები
chip ჩიპსი
chop კატლეტი
crown გვირგვინი
cushion ბალიში
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in ში
kitchen სამზარეულო
living room მისაღები 
ოთახი
lunch ლანჩი
munch ღეჭვა
on ზე
sofa დივანი
stairs კიბე
table მაგიდა
TV ტელევიზორი
under ქვეშ

თავი 8 (თემა: ოჯახი)

brother ძმა
family ოჯახი
father მამა
grandfather პაპა
grandmother ბებია
lamp ლამპა
mother დედა
photo ფოტო
shelf თარო
sister და
space rocket 
კოსმოსური რაკეტა
the განსაზღვრებითი 
არტიკლი
there იქ
they ისინი
this ეს

თავი 9 (თემა: 
11–დან 20–მდე; 
თერთმეტიდან 
ოცამდე)

bath აბაზანა
eighteen თვრამეტი
eleven თერთმეტი

eyes თვალები
fifteen თხუთმეტი
fourteen თოთხმეტი
glasses სათვალე
hair თმა
like მოწონება
nineteen ცხრამეტი
path ბილიკი
seventeen ჩვიდმეტი
silver ვერცხლისფერი
sixteen თექვსმეტი
space suit 
კოსმონავტის 
კომბინეზონი
space woman 
კოსმონავტი ქალი
tall მაღალი
thick სქელი
thirteen ცამეტი
three სამი
twelve თორმეტი
twenty ოცი

თავი 10 (თემა: 
მოქმედების 
გამომხატველი 
ზმნები) 
beautiful ლამაზი
come მოსვლა
count დათვლა
draw დახატვა
Earth დედამიწა
fly ფრენა
go წასვლა
jump ხტუნვა
king მეფე
live ცხოვრება
look შეხედვა
moon მთვარე

read კითხვა
ring ბეჭედი 
see დანახვა
sing სიმღება
sit ჯდომა
star ვარსკვლავი
wing ფრთა

თავი 11 (თემა: 
ამინდი)

ball ბურთი
bell ზარი
cloudy ღრუბლიანი
cold ცივი
doll თოჯინა
eat ჭამა
hill გორა
hot ცხელი
kite ფრანი
listen მოსმენა
play თამაში
point მითითება
raining წვიმს
shell ნიჟარა
snowing თოვს
snowman თოვლის 
პაპა
stand დგომა
sunglasses მზის 
სათვალე
sunny მზიანი
wall კედელი
well კარგად
windy ქარიანი

თავი 12 (თემა: 
მოქმედების 
გამომხატველი 
ზმნები)

drawing ხატვა
drink დალევა
duck იხვი
eating ჭამა
flying ფრენა
jumping ხტუნვა
kick წიხლის კვრა
laughing სიცილი
loudly ხმამაღლა
opening გახსნა
orange juice 
ფორთოხლის წვენი
party წვეულება
quickly სწრაფად
quietly წყნარად
reading კითხვა
sack ტომარა
singing სიმღერა
slowly ნელა
sock წინდა
walking სეირნობა
wall კედელი
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