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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.

თავი 1 
(თემა:თავგადასავალი)

age ასაკი
ankle კოჭი

armchair სავარძელი

bandage სახვევი

dolls თოჯინები
escape გაქცევა

event მოვლენა
Grandad პაპა

great დიდებული
history ისტორია

hit დარტყმა

inventor 
გამომგონებელი
maid მსახური ქალი
noisily ხმაურიანად
ordinary 
ჩვეულებრივი

play თამაში
proudly ამაყად

rang დარეკა
reading კითხვა
setting გარემოცვა
shake შერხევა

shook შეარხია

surprise სიურპრიზი

take place 
მიმდინარეობა 
(მოვლენის)
telephone ტელეფონი
widen გაგანიერება

თავი 2 (თემა: 
თავგადასავალი)

ache ტკივილი

boulder რიყის ქვა

breeze სიო

calm მშვიდი

cave გამოქვაბული
cliff ფრიალო კლდე
exhausted 
გადაღლილი

family ოჯახი
glacier მყინვარი

guide გიდი

hours საათები
incredible 
დაუჯერებელი
massive მასიური
meadow მდელო
mountains მთები
mountainside მთის 
ფერდობი
peak მწვერვალი

quite სრულიად

ravine ხეობა
remind შეხსენება

shady ჩრდილიანი

splash შხეფები

steady მტკიცე

steeply მკვეთრად

Switzerland 
შვეიცარია

tinkle წკარუნი

walk სეირნობა

walking სეირნობა
waterfall ჩანჩქერი

თავი 3 (თემა: 
ინჟინერია – 
გვირაბები და 
ხიდები)

arch თაღი
beam კოჭი
boring ბურღვა

bridge ხიდი
cable კაბელი

clear away 
გაწმენდვა

concrete ბეტონი

crane ამწე

designed by 
დაპროექტებულია
dug ამოთხრილი

earth დედამიწა

engineers ინჟინრები
Iran ირანი

length სიგრძე

level დონე

lower უფრო დაბლა

railway რკინიგზა

simple მარტივი

support საბრჯენი

weight წონა

wood ხე

თავი 4 (თემა: 
ინჟინერია – 
გამაოგნებელი 
სტრუქტურები)

America ამერიკა
Asia აზია

astonishing 
გამაოგნებელი
breath სუნთქვა

China ჩინეთი
clear ნათელი

column სვეტი

culture კულტურა

ever ოდესმე
except გარდა

forever სამუდამოდ

funfair ლუნა პარკი

gift shop საჩუქრების 
მაღაზია

never არასოდეს
precious ძვირფასი
ride სეირნობა 
(ცხენით)

staircase კიბე

structure 
სტრუქტურა

stunning გასაოცარი

sugary პირმოთნე

tip რჩევა

tour ტური

treat მოპყრობა
view ხედი

თავი 5 (თემა: 
ანტიკური სამყარო)

ancient ანტიკური
creature ქმნილება
dragon დრაკონი

dreadful საზარელი

escape გაქცევა
Greece საბერძნეთი

Greek ბერძენი

hero გმირი
horrifying 
შემაძრწუნებელი

looking ყურება
made of 
დამზადებულია
mast ანძა

metal ლითონი
reach მიღწევა
rock რხევა

row ნიჩბის მოსმა

sail აფრა
scene სცენა
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tear დახევა

voyage ზღვით 
მოგზაურობა

თავი 6 (თემა: 
ანტიკური სამყარო)

amazement 
განცვიფრება
daring გამბედავი
darkness სიბნელე
despair 
სასოწარკვეთილება

drag გათრევა

exciting 
ამაღელვებელი
faint სუსტი
fear შიში
hideous საზიზღარი
keep out არ დაშვება
magnificent ჩინებული
silence გაჩუმება

special effects 
სპეციალური 
ეფექტები

story მოთხრობა
truth სიმართლე
vast ვრცელი
victorious 
ძლევამოსილი

warning 
გაფრთხილება

weary დაქანცული

wonder გაოცება

თავი 7 (თემა: მედია 
– გაზეთები)

action მოქმედება
ages დიდი ხანი

balcony აივანი

blanket საბანი

block კორპუსი

body სხეული
bully დაშინება

climber ალპინისტი

climbed ავიდა
connect დაკავშირება

decide გადაწყვეტა
disaster კატასტროფა
editor რედაქტორი

fed up 
თავმობეზრებული

ground floor 
პირველი სართული

headline სათაური
hospital საავადმყოფო
injure სხეულის 
დაზიანება

injury სხეულის 
დაზიანება

jealous ეჭვიანი

kit კომპლექტი

lane ვიწრო ქუჩა

lucky იღბლიანი
mistake შეცდომა
mountains მთები
prevent თავიდან 
აცილება

recover აღდგენა

reporter რეპორტიორი
rescue გადარჩენა
revenge შურისძიება

scene სცენა

search ძიება

separate ცალკეული

top floor ბოლო 
სართული

unconscious უგონო

თავი 8 (თემა: 
მედია – რადიო და 
ტელევიზია)

applaud 
აპლოდისმენტები

carry on გაგრძელება

champion ჩემპიონი

chat show 
ინტერვიუ ცნობილ 
ადამიანებთან

conversation საუბარი
couple წყვილი

crime დანაშაული

entertaining 
გასართობი

entertainment 
გართობა

funny სასაცილო
get rid of თავიდან 
მოშორება

give up მიტოვება

guest სტუმარი
happiness 
ბედნიერება
host მასპინძელი

host მასპინძლობა

interview ინტერვიუ
interview ინტერვიუს 
აღება
laughed გაიცინა
mess არეულობა

modest 
მორიდებული

nonsense სისულელე

obviously აშკარად

Olympics 
ოლიმპიური 
თამაშები

out loud ხმამაღლა

popular პოპულარუი

programme გადაცემა
radio რადიო
radio studio რადიო 
სტუდია
represent 
წარმოდგენა

skate ციგურებით 
სრიალი

solo სოლო

solve გადაჭრა 
(პრობლემის)

sound ხმა
show შოუ
star ვარსკვლავი

studio სტუდია

თავი 9 (თემა: 
ოკეანის სიღმეები 
– ღრმა ზღვის 
ცხოველები)

aquarium აკვარიუმი

control კონტროლი

creature არსება
discovered by 
აღმოაჩინა
discovery აღმოჩენა
electric ელექტრო
fascinated by 
მოხიბლული
gloom წყვდიადი

grunt ღრუტუნი

hairy ბანჯგვლიანი

lily ლილია

operate მოქმედება

sponge ღრუბელი

squid კალმარი
tentacle საცეცი
wave ტალღა

თავი 10 (თემა: 
ოკეანის სიღმეები – 
ზღვის სიღრმეების 
კვლევა)

anchor ღუზა

beautiful ლამაზი
crush გასრესა

deep ღრმა
dive ყვინთვა
dolphin დელფინი
fascinating 
მომხიბვლელი
kingdom სამეფო
octopus რვაფეხა

plume გრძელი ფრთა

record ჩაწერა
robot რობოტი
smoke კვამლი
survey გამოკითხვა
tricky ეშმაკური
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tubeworm მილში 
მცხოვრები ზღვის ჭია

whale ვეშაპი

worm ჭია

თავი 11 (თემა: ჩუმი 
გმირები – სხვათა 
დახმარება)

alien უცხოელი

British ბრიტანელი

burn down დაბუგვა

camp კარავი

Central America 
ცენტრალური 
ამერიკა

change შეცვლა
crazy გიჟი

difficulty სირთულე
disease დაავადება

face პირისპირ დგომა

germ ჩანასახი

heroine გმირი ქალი
kind კეთილი
nurse ექთანი
own საკუთარი

patient პაციენტი
rebuild ხელახლა 
აშენება

sick სნეული
university 
უნივერსიტეტი

well–known ცნობილი
wounded დაჭრილი

თავი 12 (თემა:ჩუმი 
გმირები – სხვა 
ადამიანების 
გადარჩენა)

Alaska ალიასკა

blizzard ქარბუქი

bravely მამაცურად
expanse გავრცელება

freezing გამყინავი
gale ძლიერი ქარი
husky dog ჰასკი
ice floe ყინულოვანი 
ველი

infect სენის 
გადადება

lead dog ლიდერი 
ძაღლი

less ნაკლები
mercy გმადლობთ

more მეტი
need საჭიროება
raging ძლიერი 
ინტენსივობის

relay ესტაფეტური 
რბენა

route მარშრუტი

snowstorm ქარბუქი
stranded 
გაჭირვებულ 
მდგომარეობაში 
მყოფი

strength ძალა
succeed წარმატება
tangle up 
დახლართვა

treat მკურნალობა




