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თავი 1 (თემა: 
მოქმედების 
გამომხატველი 
ზმნები)

bake ცხობა
boxes ყუთები
brush ფუნჯი
cake ნამცხვარი
carry ტარება
catch დაჭერა
clean გასუფთავება
climb აცოცება
cook საჭმლის 
მომზადება
date ფინიკი
Friday პარასკევი
gate კარიბჭე
help დახმარება
ladder კიბე
lights შუქები
lunch ლანჩი
make გაკეთება
Monday ორშაბათი
pick აკრეფა – 
ამორჩევა
plate თეფში
sandwich სენდვიჩი
Saturday შაბათი
Sunday კვირა
steps საფეხურები
Thursday ხუთშაბათი
Tuesday სამშაბათი
wash რეცხვა
watch ყურება
Wednesday 
ოთხშაბათი

თავი 2 (თემა: 
სათამაშო მოედანი) 
bike – ველოსიპედი

circle წრე
clothes ტანსაცმელი
dance ცეკვა
fine კარგად
go წასვლა
hands ხელები
hop ცალ ფეხზე 
ხტუნვა
like მოწონება
line ხაზის გავება
nine ცხრა
ride ტარება 
(ველოსიპედის)
rings რგოლები
roundabout კარუსელი
run სირბილი
shout ყვირილი
singing სიმღერა
skip ხტუნვა
slide სასრიალო
square კვადრატი
stone ქვა
swing საქანელა
that რომ
these ესენი
this ეს
those ისინი
throw გადაგდება

თავი 3 (თემა: 
სპორტი და ჰობი)

basketball 
კალათბურთი
blue ლურჯი
bone ძვალი
buying ყიდვა
clothes ტანსაცმელი
cube კუბი

cut გაჭრა
drawing ხატვა
football ფეხბურთი
glue წებო
hose შლანგი
let ნების დართვა
like მოწონება
nose ცხვირი
painting ხატვა
paints საღებავები
scissors მაკრატელი
singing სიმღერა
stick დაწებება
stone ქვა
swimming ცურვა
tennis ჩოგბურთი
think ფიქრი
tube მილი
use გამოყენება
writing წერა

თავი 4 (თემა: 
ტანსაცმელი)

black შავი
blue ლურჯი
boots ყელიანი 
ფეხსაცმელი 
clock საათი
cloud ღრუბელი
clown კლოუნი
coat პალტო
dress კაბა
flag დროშა
flower ყვავილი
fly ფრენა
glasses სათვალე
gloves ხელთათმანი
hat ქუდი
jacket ჟაკეტი
plane თვითმფრინავი

sandals სანდლები
shirt პერანგი
shoes ფეხსაცმელი
shorts შორტი
skirt ქვედაბოლო
socks წინდები
trainers სპორტული 
ფეხსაცმელი
trousers შარვალი
T–shirt სპორტული 
მაისური
wear ჩაცმა

თავი 5 (თემა: დროის 
გამომხატველი 
გამოთქმები)

astronaut 
ასტრონავტი
brick აგური
brown ყავისფერი
crown გვირგვინი
eat breakfast საუზმის 
მირთმევა
eat dinner სადილის 
მირთმევა
foot ტერფი
get up ადგომა
go to bed 
დასაძინებლად 
წასვლა
grapes ყურძენი
green მწვანე
grey ნაცრისფერი
o’clock საათი
parrot თუთიყუში
people ხალხი
phone ტელეფონი
play the piano 
პიანინოზე დაკვრა 
play tennis 
ჩოგბურთის თამაში
sea ზღვა
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sleep ძილი
space station 
კოსმოსური სადგური
swim ცურვა
talk საუბარი
tired დაღლილი
train მატარებელი
tree ხე
watch TV 
ტელევიზორის 
ყურება

თავი 6 (თემა: 
სხეულის ნაწილები)

arm მკლავი
band ბენდი
brightly კაშკაშა
drum დოლი
feet ტერფები
flute ფლეიტა
foot ტერფი
gold ოქრო
head თავი
her მისი
his მისი
leg ფეხი
mouth პირი
my ჩემი
nose ცხვირი
our ჩვენი
play თამაში
ride ტარება 
(ველოსიპედის)
shine ბრწყინვა
shiny კაშკაშა
shoulders მხრები
slow ნელი
smile ღიმილი
snake გველი
snow თოვლი
spider ობობა
star ვარსკვლავი
street ქუჩა

sweet ტკბილი
swim ცურვა
their მათი
tightly მჭიდროდ
tiny პაწაწინა
trumpet საყვირი
winner 
გამარჯვებული
your შენი – თქვენი

თავი 7 (თემა: 
საჭმელი, სასმელი და 
კონტეინერები)

always ყოველთვის
apples ვაშლები
April აპრილი
August აგვისტო
bananas ბანანები
band ბენდი
basket კალათი
bottle ბოთლი
bread პური
cakes ნამცხვრები
cheese ყველი
crisps ჩიპსები
cup ფინჯანი
dark მუქი
December დეკემბერი
drink სასმელი
elephant სპილო
February თებერვალი
hand ხელი
January იანვარი
juice წვენი
July ივლისი
jumper ჯემპრი
June ივლისი
lightning ელვა
March მარტი
May მაისი
milk რძე
never არასოდეს

November ნოემბერი
October ოქტომბერი
often ხშირად
pink ვარდისფერი
plates თეფშები
rainbow ცისარტყელა
sandwiches 
სენდვიჩები
September 
სექტემბერი
sometimes ზოგჯერ
storm ქარიშხალი
think ფიქრი
thunder ჭექა–ქუხილი
water წყალი

თავი 8 (თემა: 
ცხოველები)

asleep მძინარე
belt ქამარი
cold ცივი
crocodile ნიანგი
ear ყური
elephant სპილო
friendly მეგობრული
giraffe ჟირაფი
gold ოქრო
head თავი
help დახმარება
hippo ჰიპოპოტამი
hold დაკავება
lion ლომი
milk რძე 
monkey მაიმუნი
monster ურჩხული
mouth პირი
neck კისერი
old ძველი
scared შეშინებული 
sleepy მძინარა
tail კუდი
teeth კბილები

ugly მახინჯი
yesterday გუშინ
zebra ზებრა

თავი 9 (თემა: ზღვის 
არსებები)

aquarium აკვარიუმი
behind უკან
between შორის
dolphin დელფინი
eagle არწივი
green მწვანე
huge უზარმაზარი
in front of წინ
island კუნძული 
jellyfish მედუზა
next to გვერდით
rock კლდე
see დანახვა
shark ზვიგენი
sleep ძილი
sweet ტკბილი
tree ხე
whale ვეშაპი

თავი 10 (თემა: 
პლაჟზე)

balloon ბუშტი
beach პლაჟი
boot მაღალყელიანი 
ფეხსაცმელი
broom ცოცხი
claw მარწუხი
crab კიბორჩხალა
crawl ბობღვა
fin ფერფლი
hard მაგარი
him მას
it მას
me მე
Moon მთვარე
pool აუზი
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sand ქვიშა
school სკოლა
spoon კოვზი
sharp ბასრი
shell ნიჟარა
shellfish მოლუსკი
spine ეკალი
starfish ზღვის 
ვარსკვლავა
strong ძლიერი
them მათ
touch შეხება
us ჩვენ
you შენ – თქვენ

თავი 11 (თემა: 
მოქმედების 
გამომხატველი 
წესიერი ზმნები)

chop დაპობა
fifth მეხუთე
first პირველი

fish თევზაობა
fourth მეოთხე
hill გორა
jungle ჯუნგლი
mend შეკეთება
nail ფრჩხილი
next შემდეგი
pull გამოწევა
push მიწოლა
rain წვიმა
river მდინარე
sail ზღვაოსნობა
second მეორე
sixth მეექვსე
snail ლოკოკინა
spider ობობა
tail კუდი
train მატარებელი
then მაშინ
third მესამე
wash რეცხვა

თავი 12 (თემა: 
საჭმელი და 
სასმელები)

apple cake ვაშლის 
ნამცხვარი
beach პლაჟი
burger ბურგერი
chicken წიწილა
chips ჩიპსები
chocolate 
pudding  
შოკოლადის 
პუდინგი
coffee ყავა
eat ჭამა
fruit ხილი
hungry მშიერი
into ში
land ხმელეთი
lemonade ლიმონათი
lettuce სალათა
over ზემოთ

pea მუხუდო
pizza პიცა
potatoes კარტოფილი
read კითხვა
salad სალათა
sea ზღვა
soup სუპი
tea ჩაი
thirsty მწყურვალი
through გავლით
throw გადაგდება
under ქვეშ
vegetables 
ბოსტნეული
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