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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: 
ენერგია – 
მცხუნვარება 
დედამიწის შიგნით)

active აქტიური

crater კრატერი

dangerous საშიში

diary დღიური

dragon დრაკონი

erupt ამოტყორცნა
fountain შადრევანი

geyser გეიზერი
glacier მყინვარი
guide გიდი

hot spring ცხელი 
წყარო
Iceland ისლანდია
lava ლავა
mud ტალახი

peculiar 
განსაკუთრებული

plane თვითმფრინავი
rare იშვიათი

rough უხეში

spectacular 
სანახაობრივი

steam აორთქლება
student სტუდენტი

tap ონკანი

terrifying 
შემაშინებელი

thrilling აღმტაცი

tomato პომიდორი

tomorrow ხვალ
travel მგზავრობა
volcano ვულკანი

weird ახირებული

wildlife ველური 
ბუნება

თავი 2 (თემა: 
ენერგია – ენერგია 
ბუნებისგან)

barrier ჯებირი

battery ელემენტი
blade დანის პირი

calculator 
კალკულატორი

coast ნაპირი
discuss განხილვა

energy ენერგია
explanation ახსნა

face პირისპირ დგომა

interested in 
დაინტერესებული
natural ბუნებრივი

power ენერგია, 
ენერგიის მიწოდება 
reflect არეკვლა
renewable 
განახლებადი

run out ამოწურვა

solar cell მზიური 
ელემენტი
solar power მზის 
ენერგია
steam ორთქლი
tide მიქცევ–მოქცევა
tide power მიქცევ–
მოქცევის ენერგია
wave power 
ტალღების ენერგია
windmill ქარის 
წისქვილი

wind power ქარის 
ენერგია

თავი 3 (თემა: 
ველური ბუნება 
საფრთხის წინაშე)

adventure 
თავგადასავალი
ate ჭამა (წარს.)
bank სანაპირო

belong კუთვნება

borrow სესხება

briefcase პორტფელი
dead მკვდარი

event მოვლენა
exciting 
ამაღელვებელი
expect მოლოდინი

fact ფაქტი

in fact სინამდვილეში

felt იგრძნო
flow დინება

food საჭმელი
fuss ალიაქოთი
gap ნაპრალი

gasp მძიმედ 
სუნთქვა
imagine წარმოდგენა

iron რკინა

lock დაკეტვა

mystery 
საიდუმლოება

mysterious 
საიდუმლო

promise დაპირება

relief შვება
rusty ჟანგიანი

season სეზონი

shudder ძრწოლა
sigh ამოოხვრა
single ერთადერთი

temper ზნე

trapped მახეში 
გაბმული
underneath ქვეშ

walk სეირნობა

თავი 4 
(თემა:ველური 
ბუნება საფრთხის 
წინაშე – ტყის 
ცხოველები 
საფრთხეში)

about შესახებ

advice რჩევა

bamboo ბამბუკი
bear დათვი

cry ყვირილი

cut down განგმირვა
dead მკვდარი
destroy დანგრევა

eat შეჭმა
endangered 
გადაშენების 
ზღვარზე

fearful მოშიშარი

fearless უშიშარი

file ფაილი

food საჭმელი
fortunately 
საბედნიეროდ

habitat 
საცხოვრებელი 
არეალი

kangaroo კენგურუ

koala bear კოალა
panda პანდა

pitch ჩაწოდება

pretend თავის 
მოჩვენება

repeat გამეორება

rhyme რითმა

http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent


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

© Macmillan Publishers Limited 2014 

სიტყვების სია: დონე 6

risk რისკი
at risk რისკის წინაშე
safety უსაფრთხოება

timid მოკრძალებული

თავი 5 (თემა: 
დიზაინი – 
პროექტები)

agree დათანხმება
altogether მთლიანად

ancient ანტიკური

beautiful ლამაზი
blouse ბლუზა

brain ტვინი

complete სრული

complicated რთული
countryside 
სასოფლო დასახლება

cruel სასტიკი

exactly ზუსტად

heading სათაური

information 
ინფორმაცია

love სიყვარული

meaning 
მნიშვნელობა

opinion თვალსაზრისი
opposite საპირისპირო
paragraph აბზაცი

pattern სქემა
plain უბრალო
represent წარმოდგენა
rubbish ნაგავი

skill უნარი
strength ძალა

title სათაური

traditional 
ტრადიციული

village სოფელი

waste დაფლანგვა

waste of time დროის 
დაფლაგვა

zoo ზოოპარკი

თავი 6 (თემა: 
დიზაინი – 
სპექტაკლები – 
კოსტიუმები)

airport აეროპორტი

breathlessly 
სულგანაბულად

comic კომიკური

confidently 
თავდაჯერებულად

designer დიზაინერი

cotton ბამბის 
ქსოვილი

fancy dress 
სამასკარადო კაბა
fashion მოდა

fluffy ბუსუსიანი

gorgeous 
თვალისმომჭრელი

leather ტყავი

match მისადაგება

nephews ძმიშვილი – 
დიშვილი ბიჭები

nieces ძმიშვილი – 
დიშვილი გოგონები

patterned 
ჩუქურთმიანი

plot გეგმა

project პროექტი

sari სარი (ინდოელი 
ქალის სამოსი)
shy მორცხვი

silky აბრეშუმისებრი

stage directions 
რეჟისურა

sort out მოგვარება

თავი 7 (თემა: 
მკვიდრი 
მოსახლეობა)

activity აქტივობა

arrange მოწყობა

attractive 
მიმზიდველი

calm მშვიდი

canoe კანოე

clear სუფთა

crown გვირგვინი
cute საყვარელი

effect გავლენა

encourage 
წახალისება

explore კვლევა

flowers ყვავილები
girl გოგონა
hidden დამალული

island კუნძული
lagoon ლაგუნა
lend გასესხება

made გაკეთებული
man კაცი
meet ხორცი

pathway საცალფეხო 
გზა

persuade 
დარწმუნება

reef რიფი
showed აჩვენა
sparkling შუშხუნა

surf აქაფებული 
ტალღა

turquoise ფირუზი

volcanic ვულკანური

wise ბრძენი

თავი 8 (თემა: 
მკვიდრი 
მოსახლეობა)

arrival ჩასვლა

arrow ისარი
bow შვილდი
bury დამარხვა
chief მეთაური

fear შიში

gentle ნაზი

harm ზიანი
hate სიძულვილი

heart გული

hideous საზიზღარი
horror თავზარი
kindly კეთილი

law კანონი

legend ლეგენდა

meanwhile ამასობაში

mind გაფრთხილება

don’t mind არაფერი 
აქვს საწინააღმდეგო

nation ერი
native მკვიდრი

neighbour მეზობელი

opposite 
საპირისპირო

part როლი

peace მშვიდობა

sadness 
მოწყენილობა

stranger უცხოელი
tribe ტომი
truth სიმართლე

ugliness სიმახინჯე

warrior მეომარი

weapons იარაღი

wisely ბრძნულად

თავი 9 (თემა: 
მედიცინა: ექიმები 
ახლა და მაშინ)

ambulance სასწრაფო 
დახმარება

divide გაყოფა

drain დრენაჟი

European ევროპული

factual რეალური

fell დაცემა
fresh ახალი

health ჯანმრთელობა

healthy ჯანმრთელი

hurt ტკენა
instructions 
ინსტრუქციები
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Instruments 
ინსტრუმენტები
illness ავადმყოფობა

knee მუხლი
medicine მედიცინა

Middle East ახლო 
აღმოსავლეთი

obvious აშკარა

operations 
ოპერაციები

pain ტკივილი

properly 
მართებულად

school სკოლა
sheets ზეწრები

surgeon ქირურგი
touch შეხება
treat მკურნალობა

treatment 
მკურნალობა

walking სეირნობა
ward მეურვეობა
wrong მცდარი

go wrong 
გაუმართავად 
მუშაობა

თავი 10 (თემა: 
მედიცინა – ტყის 
მცენარეების და 
ხეები)

anxious 
შეშფოთებული

bark ქერქი
blood სისხლი

bone ძვალი

bud კოკორი
calm დამშვიდება
cure მკურნალობა

fed up 
თავმობეზრებული

fever ციება

forever სამუდამოდ

hate სიძულვილი

life სიცოცხლე

life cycle სიცოცხლის 
ციკლი

light ანთება

medicine წამალი
normally 
ჩვეულებრივ

painkiller 
ტკივილგამაყუჩებელი
passage კორიდორი

secret passage  
საიდუმლო 
კორიდორი

petals ყვავილის 
ფურცლები
plants მცენარეები
process პროცესი

recently ახლახანს

root ფესვი

serious სერიოზული

shoot სროლა
sore მტკივნეული

stem ვარჯი
tablet აბი

throat ყელი

torch ფარანი

years წლები

თავი 11 (თემა: 
ექსტრემალური 
სპორტი)

board დაფა
chart დიაგრამა

compete შეჯიბრება

competition შეჯიბრი

downhill ფერდობი
elbow იდაყვი

elbow pad იდაყვის 
ბალიში
equipment 
აღწურვილობა

extreme 
ექსტრემალური
feet ტერფები
fixed 
დაფიქსირებული

fool სულელი

freestyle თავისუფალი 
სტილი
goggles მუქი 
სათვალე
height სიმაღლე

kite ფრანი 

kite surfer ფრანით 
სერფერი
knee მუხლი

kneepad მუხლზედა 
დამცავი ბალიში
life jacket 
უსაფრთხოების 
ჟილეტი
Olympic ოლიმპიური 
თამაშები

people ხალხი
protective დამცავი

puzzle ფაზლი

ramp დაქანება
rough ხისტი

skis თხილამურები

snowboarding 
სნოუბორდინგი
spectator 
მაყურებელი

speed სიჩქარე, 
აჩქარება

steep მკვეთრი

take place 
მიმდინარეობა 
(ღონისძიების)

tie ჰალსტუხი

time დრო
twist გრეხა

winter ზამთარი

თავი 12 (თემა: 
ექსტრემალური 
სპორტი – რბოლა)

astonished 
გაოგნებული

bee ფუტკარი

bench სკამი

champion ჩემპიონი

chat ჩეთი

cheer მოწონების 
შეძახილი

cheerio სალამი

commentator 
კომენტატორი

compete შეჯიბრება
competition შეჯიბრი
desperate 
სასოწარკვეთილი

dim ბუნდოვანი

expect მოლოდინი

fascination ხიბლი

gasp მძიმედ 
სუნთქვა

glare 
თვალისმომჭრელი 
სინათლე
grandstand 
მოჩვენებითი
groan კვნესა

hesitate ყოყმანი

hug ჩახუტება

kicked ფეხი მიარტყა
miss მონატრება
shade ჩრდილი

sigh ამოოხვრა

team გუნდი
viewing box 
დახურული ოთახი 
მაყურებლებისთვის
suppose ვარაუდი

upstairs მაღლა 
სართული

won მოიგო
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