
This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

სიტყვების სია: დონე 4

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.

თავი 1 (თემა: 
სკოლის კლუბები; 
ჰობი და სპორტი)

act მოქმედება

answer პასუხი

break გატეხვა

broke გატეხა

chess ჭადრაკი
choir გუნდი
club კლუბი

come in შემოსვლა

computer 
კომპიუტერი
concert კონცერტი
daughter ასული

drama დრამა
excellent 
ბრწყინვალე

internet ინტერნეტი

join შეერთება

kind კეთილი

lazy ზარმაცი

lose წაგება

move გადაადგილება

music მუსიკა
next შემდეგი

orchestra ორკესტრა
play დაკვრა

practise ვარჯიში
program პროგრამა
sang იმღერა
team გუნდი
tomorrow ხვალ

too ასევე

website ვებსაიტი

well კარგად

თავი 2 (თემა: 
თეატრი; სცენა)

angry გაბრაზებული
anyone ნებისმიერი 
ვინმე
brave გაბედული

closed დახურული

cupboard ბუფეტი

curtain ფარდა

disappear 
გაუჩინარება

feel გრძნობა

felt იგრძნო

first პირველი

forest ტყე

forget დავიწყება

frightened 
შეშინებული

happen მოხდენა
knock დაკაკუნება
last ბოლო

leapt გადახტა

lovely საყვარელი

roar ღრიალი
safe უსაფრთხო

see დანახვა
scared შეშინებული
scream ყვირილი

set off განზრახვა

smell დაყნოსვა

terrible საშინელი
voice ხმა
walking საირნობა
way გზა

work მუშაობა

თავი 3 (თემა: 
ფრინველთა ბუნება)

appear გამოჩენა

baby ბავშვი

beak ნისკარტი

beautiful ლამაზი
branch ტოტი

build აშენება

catch დაჭერა
clever ჭკვიანი

colourful ფერადი
danger საფრთხე

die სიკვდილი

dive ჩაყვინთვა

eat ჭამა
feather ბუმბული

fly ფრენა
geese ბატები
graceful გრაციოზული
lake ტბა

land ხმელეთი

life სიცოცხლე

live ცოცხალი
much ბევრი

net ბადე

ocean ოკეანე

parent მშობელი

penguins პინგვინები
put on ჩაცმა

strong ძლიერი
swans გედები
swim ცურვა
warm თბილი

webbed feet აპკოვანი 
ტერფები
wild ველური ბუნება

wing ფრთა

თავი 4 (თემა: 
ხელოსნობა, 
ხელსაწყოები და 
პროდუქცია)

anything ნებისმიერი 
რამ
beautiful ლამაზი
bowl თასი

bottom ძირი

candle სანთელი

carefully ფრთხილად

cloth ტილო

coil ხვეულა თოკი
cool გრილი

dip ჩაძირვა

finally ბოლოს

hard რთული

heat სიცხე

knife დანა

nothing არაფერი
other სხვა

paint ხატვა
reeds ლერწმები 

shape ფორმა
shiny კაშკაშა
side გვერდი

smooth გლუვი

soft ნაზი

straight სწორი
vase ლარნაკი

weave ქსოვა

weaver მქსოველი

wheel ბორბალი
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თავი 5 (თემა: 
პლაკატები, 
პროგრამები და 
ბილეთები)

agree დათანხმება

ballet ბალეტი
battle ბრძოლა
begin დაწყება

called დაუძახა

characters 
პერსონაჟები
country ქვეყანა

dance ცეკვა
dream ოცნება

excited აღელვებული

exciting 
ამაღელვებელი
fierce სასტიკი

fight ბრძოლა
finish დასრულება

hero გმირი

hour საათი

kill მოკვლა

loud ხმამაღალი

mask ნიღაბი

mice თაგვი

poster პლაკატი

prince პრინცი

princess პრინცესა
sad მოწყენილი
show ნელი

silent ჩუმი

start დაწყება

terrible საშინელი

ticket ბილეთი

თავი 6 (თემა: 
მწერებისა და 
ცხოველების 
სიცოცხლის ეტაპები)

awful საზარელი

beast მხეცი
become გახდომა

best საუკეთესო

better უკეთესი

bird ფრინველი
butterfly პეპელა

caterpillar მუხლუხი
change შეცვლა
cygnet გედის ბარტყი
dragonfly 
ნემსიყლაპია
duck იხვი
egg კვერცხი
frog ბაყაყი
golden ოქროს 

grow გაზრდა

guess მიხვედრა

hide დამალვა

jewel ძვირფასი ქვა

larva მატლი
leaf ფოთოლი

look for ძებნა

nature ბუნება
nervous ნერვიული

nice ლამაზი

pupa ჭუპრი
seed თესლი
swan გედი
tadpole თავკომბალა
terrified 
შეძრწუნებული

terrifying 
შემაძრწუნებელი

true მართალი

worm ჭია

worse უარესი

worst ყველაზე ცუდი

თავი 7 (თემა: 
მსოფლიოს 
ნაწილები; ხმელეთი, 
ზღვა და ოკეანე)

birds ფრინველები
desert უდაბნო

east აღმოსავლეთი

electricity 
ელექტრობა

explorer მკვლევარი

grass ბალახი

hunt ნადირობა

hurt ტკენა

language ენა

modern 
თანამედროვე

museum მუზეუმი

north ჩრდილოეთი

part ნაწილი

patterns სქემები

powerful მძლავრი

reindeer 
ჩრდილოეთის ირემი

Sami საამი

sand ქვიშა
south სამხრეთი

trees ხეები
village სოფელი

water წყალი
west დასავლეთი

wonderful 
არაჩვეულებრივი

თავი 8 (თემა: 
ინკების სიმდიდრე, 
ჯარისკაცები და 
იარაღი)

before წინ

corner კუთხე

crossroads 
გზაჯვარედინები

dim დაბინდული

empty ცარიელი

fail მარცხის განცდა

feathers ბუმბულები
get dressed ჩაცმა

gold ოქრო
great დიდებული
headdress თავის 
მოსართავი
important 
მნიშვნელოვანი

Inca ინკები
jewellery 
ძვირფასეულობა

jewels ძვირფასი 
ქვები
lost დაკარგული

message 
შეტყობინება

middle შუაგული

narrow ვიწრო

rare იშვიათი

repeat გამეორება

roundabout 
შემოსავლელი 

shield ფარი

spear შუბი

sword ხმალი

tunic ტუნიკა

whisper ჩურჩული

თავი 9 (თემა: 
ადრეული 
ტექნოლოგიები)

amazing საოცარი
block ბლოკი

clean სუფთა
completely სრულად

definitely უდაოდ

dirty ჭუჭყიანი
discover აღმოჩენა

display ჩვენება

explode აფეთქება

fireworks 
ფეიერვერკები
flame ალი

homework machine 
საშინაო დავალების 
შემსრულებელი 
მანქანა
house სახლი
house–clean-
ing robot სახლის 
დამლაგებელი 
რობოტი
invention გამოგონება

just მხოლოდ

kind of სახეობა

map რუკა

melt დამდნარი
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mix შერევა

mixture ნარევი

picnic პიკნიკი

printing ბეჭდვა

problem პრობლემა

salt მარილი
scientist მეცნიერი

silk აბრეშუმი

still ჯერ კიდევ

treasure–finding  
machine საგანძურის 
საძებნელი აპარატი
useful სასარგებლო
wrap შეფუთვა

თავი 10 (თემა: 
კოსმოსის კვლევა 
და კოსმოსური 
ჰომალდები)

almost თითქმის

around გარშემო

arrive ჩასვლა

astronaut 
ასტრონავტი
biscuits მშრალი 
ნამცხვრები
born დაბადებული

call ზარი

cheap იაფი

continue გაგრძელება

cosmonaut 
კოსმონავტი
delighted 
აღფრთოვანებული

drive მართვა 
(ავტომობილის)

driver მძღოლი

during განმავლობაში

engineer ინჟინერი

exploration კვლევა
flight ფრენა

hard მძიმე (შრომა)

heavy მძიმე
journey მოგზაურობა
lift off ჩამოტვირთვა

on board ბორტზე
past წარსული

planet პლანეტა

receive მიღება

return დაბრუნება

take off აფრენა

test ტესტი

water წყალი

თავი 11 (თემა: 
ტანსაცმელი და 
აღჭურვილობა ცივი 
კლიმატისთვის)

border საზღვარი
coast ნაპირი

competition შეჯიბრი
fair ქერა

fisherman მეთევზე

fringe ფოჩი

fur ბეწვი

important 
მნიშვნელოვანი
kites ფრანები
match მისადაგება

meat ხორცი

modern თანამედროვე
nation ერი

national ეროვნული

newspaper გაზეთი

once ერთხელ

powerful მძლავრი
proud ამაყი

radio რადიო

score ქულა

ski თხილამურებით 
სრიალი

sledge ციგა

snow scooter 
თოვლის სკუტერი

summer ზაფხული
tool ხელსაწყო
win მოგება
wonderful 
არაჩვეულებრივი

თავი 12 (თემა: 
უდაბნოს გეოგრაფია 
და მახასიათებლები)

4x4 4x4

adventure 
თავგადასავალი

amazed გაოცებული

boring მოსაწყენი

date ფინიკი

dentist დენტისტი

disappointed 
იმედგაცრუებული

discover აღმოჩენა
distant შორეული
drink სასმელი

exclaim წამოყვირება

explorer მკვლევარი
fall over წაწყდომა

furniture ავეჯი

hot ცხელი
insects მწერები
look after მოვლა

new ახალი
palm tree პალმის ხე

person პიროვნება
places ადგილები
professor 
პროფესორი

protect დაცვა
pyramid პირამიდა
slide დაცურება

stare დაჟინებული 
ცქერა

steal ქურდობა

tent კარავი
thirsty მწყურვალი
torch ფარანი

tourists ტურისტები

treasure საგანძური

valuable ღირებული




