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

მუქი სიტყვები ის სიტყვებია, რომლებიც ყველა ბავშვმა უნდა ისწავლოს. ჩვეულებრივი 
სიტყვები წარმოადგენს დამატებით დამხმარე ლექსიკურ მასალას, რომლებიც აღნიშნავს 
საგნებს დამსახურებათა ბარათზე.
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თავი 1 (თემა: 
სასკოლო ნივთები)

again ისევ

animal ცხოველი

art ხელოვნება

children ბავშვები

city ქალაქი

class კლასი

difficult ძნელი

easy ადვილი

English ინგლისური
exciting 
ამაღელვებელი

farm ფერმა

Interesting 
საინტერესო

jar ქილა

lesson გაკვეთილი
lunch ლანჩი
maths მათემატიკა

music მუსიკა

now ახლა

page გვერდი

plant მცენარე

school სკოლა

science მეცნიერება

sports სპორტი

sums შეჯამება
timetable განრიგი

თავი 2 (თემა: 
ფერმის ცხოველები 
და ნაგებობები)

angry გაბრაზებული

barn ბეღელი

bridge ხიდი

cow ძროხა

cross 
გაღიზიანებული

duckling იხვის ჭუკი

enormous 
ვეებერთელა

farmer ფერმერი

field მინდორი

fun გართობა
giant გოლიათი

goat თხა

hen ქათამი
horse ცხენი

house სახლი

little პატარა
money ფული

roof სახურავი

run სირბილი
sheep ცხვარი

special 
განსაკუთრებული

stable თავლა

surprised გაოცებული
swan გედი

tractor ტრაქტორი

visited 
მონახულებული

თავი 3 (თემა: 
პროფესიები)

builder მშენებელი

camera კამერა

carpenter დურგალი

centimetre 
სანტიმეტრი

doctor ექიმი

fireman მეხანძრე

helicopter 
ვერტმფრენი

helmet ჩაფხუტი

hospital 
საავადმყოფო

job სამუშაო

lifeguard პირადი 
დაცვა

metre მეტრი

mountain მთა

nurse ექთანი

painter მხატვარი

pilot მფრინავი

plumber 
წყალსადენის 
ოსტატი

protect დაცვა

strong ძლიერი
stronger უფრო 
ძლიერი
taller უფრო მაღალი
woman ქალი

work მუშაობა

თავი 4 (თემა: 
ხელსაწყოები და 
მასალები)

axe ნაჯახი 

careful ფრთხილი

choose არჩევა

competition შეჯიბრი

fetch მოტანა

grow გაზრდა

hammer ჩაქუჩი

house სახლი
lived ცხოვრობდა
metal ლითონი

mouse თაგვი
nails ლურსმნები

paper ქაღალდი

piece ფურცელი

plastic პლასტმასი

pot ქოთანი

programme პროგრამა

rope თოკი

saw ხერხი

scissors მაკრატელი
sticky tape წებოვანი 
ლენტი 
string ზონარი

tools ხელსაწყოები
use გამოყენება
wood ხე

wool მატყლი

word სიტყვა

თავი 5 (თემა: აუდიო 
და ვიზუალური 
ტექნოლოგიები)

after შემდეგ

bad ცუდი

CD CD

CD player CD 
პლეიერი

cheaper უფრო იაფი

colourful ფერადი

disc ფირფიტა

earphones 
ყურსაცვამი
expensive ძვირი

face სახე

film ფილმი

gramophone 
გრამოფონი
invent გამოგონება

iPod აიპოდი 
listen მოსმენა
machine მანქანა
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microphone 
მიკროფონი
mobile phone 
მობილური 
ტელეფონი

music მუსიკა
play თამაში
rap რეპი
record ჩაწერა

screen ეკრანი

singer მომღერალი

song სიმღერა

video ვიდეო

video camera 
ვიდეოკამერა

voice ხმა

თავი 6 (თემა: 
სპორტი)

address მისამართი

amazing საოცარი

brilliant ბრწყინვალე

competition შეჯიბრი
cycling 
ველოსიპედით 
სიარული

envelope კონვერტი

exciting 
ამაღელვებელი
favourite საყვარელი

get მიღება

gymnastics 
ტანვარჯიში

interesting 
საინტერესო
judo ძიუდო

letter წერილი

medal მედალი

prize პრიზი

remember 
დამახსოვრება

sailing ზღვაოსნობა

show jumping 
კონკური

skiing 
თხილამურებით 
სრიალი

swimming ცურვა
track ბილიკი

win მოგება

world მსოფლიო

young ახალგაზრდა

თავი 7 (თემა: 
მოგზაურობა 
მატარებლით)

carriage ვაგონი

engine ძრავა

get away თავის 
დაღწევა

get to მისვლა

homework საშინაო 
დავალება

kiosk კიოსკი

luggage ბარგი

passengers 
მგზავრები

platform ბაქანი

polite ზრდილობიანი

ready მზად

rule წესი

rush დაჩქარება
stop შეჩერება

suitcase ჩემოდანი

thief ქურდი

ticket ბილეთი

ticket office 
ბილეთების სალარო

tram ტრამვაი

trolley ტროლეიბუსი

whistle სტვენა

თავი 8 (თემა: 
მაღაზიები სავაჭრო 
ცენტრში)

ask შეკითხვა

aunt დეიდა

book shop წიგნების 
მაღაზია
bought იყიდა
café კაფე

catch დაჭერა

clothes shop 
ტანსაცმლის მაღაზია
computer shop 
კომპიუტერული 
ტექნიკის მაღაზია
cry ტირილი

drop ჩავარდნა

escalator 
ესკალატორი

floor იატაკი

left მარცხნივ

lift ლიფტი

lose დაკარგვა

mall სავაჭრო ცენტრი

mirror სარკე

missing აკლია

music shop 
მუსიკალური  
მაღაზია
right მარჯვნივ

road გზა

scarf შარფი

shoe shop 
ფეხსაცმლის მაღაზია
shopping საყიდლებზე 
სიარული
sports shop 
სპორტული მაღაზია
suddenly უეცრად

supermarket 
სუპერმარკეტი

uncle ბიძია

weekend შაბათ–კვირა

თავი 9 (თემა: ქუჩის 
გამრთობები)

acrobat აკრობატი

actor მსახიობი

air ჰაერი

another სხვა

artist მხატვარი

because იმიტომ

enjoy სიამოვნება

fire blower ცეცხლის 
მფრქვეველი

flame ალი

follow მიყოლა

funny სასაცილო
juggler მეფოკუსე

musician მუსიკოსი

person პიროვნება

puppet მარიონეტი

puppeteer პირი, 
რომელიც მართავს 
მარიონეტებს

stall დახლი
statue ქანდაკება

stick ჯოხის სროლა

stilt walker 
ოჩოფეხებზე 
მოსიარულე

sure დარწმუნებული

tall მაღალი
taller უფრო მაღალი
tallest ყველაზე 
მაღალი
watching ყურება
why რატომ

თავი 10 (თემა: 
ლონდონის ცნობილი

ღირსშესანიშნაობები)

baker მცხობელი

Big Ben ბიგ ბენი
bridge ხიდი
building შენობა

burn დაწვა

close დახურვა

cross გადაკვეთა

every ყველა

famous ცნობილი

heavy მძიმე

leave დატოვება

mayor მერი

open გახსნა
other სხვა

pass გავლა

pull down დანგრევა

purse ქალის საფულე

servant მსახური

start გაჩაღება
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The London Eye 
ლონდონის თვალი
The Monument 
მონუმენტი
The Tower of London 
ლონდონის ტაუერი
thousand ათასი

Tower Bridge 
ტაუერის ხიდი
traffic საგზაო 
მოძრაობა

Trip მოგზაურობა

weigh წონა

თავი 11 (თემა: 
სეზონები 
ფესტივალები)

autumn შემოდგომა

bring მოტანა

China ჩინეთი

day დღე

emperor იმპერატორი

festival ფესტივალი
fireworks 
ფეიერვერკები
Japan იაპონია

lantern ლამპარი

music მუსიკა
musician მუსიკოსი
paw თათი

same იგივე

Scotland შოტლანდია

season სეზონი

shut დაკეტილი

soldier ჯარისკაცი

Spain ესპანეთი

spring გაზაფხული

stream ნაკადული

summer ზაფხული

theatre თეატრი

thorn ეკალი

winter ზამთარი

თავი 12 (თემა: 
ქალაქების 
სახელები; მსოფლიო 
ღირსშესანიშნაობები)

building შენობა
city ქალაქი
climbed აცოცდა

close ახლოს

dark ბნელი
Dubai დუბაი

fantastic 
ფანტასტიური

fifteenth თხუტმეტი
France საფრანგეთი

glittering მოელვარე

light ნათელი
look like დამსგავსება

May მაისი
Moscow მოსკოვი

New York ნიუ–იორკი

night ღამე
Paris პარიზი

shadow ჩრდილი

Shanghai შანხაი

shine ნათება
tall მაღალი
tower კოშკი
town ქალაქი

United Arab  
Emirates არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები

United States of 
America ამერიკის 
შეერთებული 
შტატები




