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apples (U7)

baby (U40

bag (U1)

ball (U3)

balloon (U10)

banana (U7)

bee (U1)

Bella (U1)

big (U3)

bird (U1)

black (U6) 

blue (U2)

book (U1)

bowl (U9)

bread (U7)

brother (U1) 

brown (U4)

butterfly (U8)

cake (U2)

car (U2)

carrot (U7)

cat (U2)

catch (U8)

caterpillar (U2)

chair (U9)

cheese (U7)

classroom (U2)

coat (U6)

cold (U6)

cow (U2) 

crayon (U2)

cup (U9)

dad (U1)

doll (U2)

donkey (U4)

duck (U20)

ear (U5)

egg (U3)

eye (U5)

family (U1)

finger (U5)

fly (U8)

foot (U3)

fork (U9)

friend (U1)

goat (U3)

goodbye (U1)

good morning (U2) 

grandma (U1)

grandpa (U1)

great (U10)

grey (U4)

green (U2)

hello (U1)

hen (U4)

honey (U7)

hop (U8)

horse (U4)

Horsey (U1)

hot (U6)

Word list

Instructions to design: 

[Use branding as shown in Letter and Word templates with star showing level] [Level 1] 

[Title]  Vocabulary words 

apples (U7)        تفاح  
baby (U40 طفل رضيع              
bag (U1) حقيبة     
ball (U3 ) كرة    
balloon (U10) بالونة    
banana (U7)  موزة    
bee (U1)  نحلة     
Bella (U1) بيال 
big (U3)  كبير 
bird (U1) عصفور 
black (U6)  أسود 
blue (U2) أزرق 
book (U1) كتاب 
bowl (U9) زبدية 
bread (U7) خبز 
brother (U1)  أخ 
brown (U4) بني 
butterfly (U8) فراشة 
cake (U2) كعكة 
car (U2)  سيارة 
carrot (U7) جزرة 
cat (U2)  قطة 
catch (U8)  يمسك ب 
caterpillar (U2) يرقة 
chair (U9) كرسي 
cheese (U7) جبن 
classroom (U2) سة / الصف درا  حجرة ال
coat (U6) معطف 
cold (U6) يشعر بالبرودةبارد /  
cow (U2)  بقرة 
crayon (U2) قلم تلوين 
cup (U9) فنجان 
dad (U1) أب 
doll (U2) دمية 
donkey (U4) حمار 
duck (U20) بطة 
ear (U5) أُذن 
egg (U3) بيضة 
eye (U5) عين 
family (U1) أسرة 

Instructions to design: 

[Use branding as shown in Letter and Word templates with star showing level] [Level 1] 

[Title]  Vocabulary words 

apples (U7)        تفاح  
baby (U40 طفل رضيع              
bag (U1) حقيبة     
ball (U3 ) كرة    
balloon (U10) بالونة    
banana (U7)  موزة    
bee (U1)  نحلة     
Bella (U1) بيال 
big (U3)  كبير 
bird (U1) عصفور 
black (U6)  أسود 
blue (U2) أزرق 
book (U1) كتاب 
bowl (U9) زبدية 
bread (U7) خبز 
brother (U1)  أخ 
brown (U4) بني 
butterfly (U8) فراشة 
cake (U2) كعكة 
car (U2)  سيارة 
carrot (U7) جزرة 
cat (U2)  قطة 
catch (U8)  يمسك ب 
caterpillar (U2) يرقة 
chair (U9) كرسي 
cheese (U7) جبن 
classroom (U2) سة / الصف درا  حجرة ال
coat (U6) معطف 
cold (U6) يشعر بالبرودةبارد /  
cow (U2)  بقرة 
crayon (U2) قلم تلوين 
cup (U9) فنجان 
dad (U1) أب 
doll (U2) دمية 
donkey (U4) حمار 
duck (U20) بطة 
ear (U5) أُذن 
egg (U3) بيضة 
eye (U5) عين 
family (U1) أسرة 
finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

Learning Stars – Arabic translation of the word list 

Level 1 

-  Word list and use regular font and match size to ‘Letter to parents’.  
- Add Arabic translation:  Word list  قائمة بالكلمات 
- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- classroom (U2) سة / الصف درا  حجرة ال

 

Level 2 

- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- English and Arabic font size need to match that of Level 1 word list 
- Giraffes translation is still missing: giraffes (U4)    زرافات  
- Go to bed still not corrected. go to bed (U2)      فراش ل    يذهب ل
- Arabic translation of ‘we make puppets’ has space introduced in the word. Please 

change. 
-  we make puppets (U10)   دمى    نصنع ال
-  
-  

 

يذهب للفراش Go to bed LS2 U2
الصف / الدراسة حجرة Classroom LS1 U2
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ice cream (U10)

Jack (U1)

jelly (U10)

jump (U8)

kite (U10)

knife (U9)

left (U5)

Lily (U1)

lolly (U7)

sandwich (U9)

lunchbox (U7)

march(U5)

mouth (U5)

mum (U1)

nose (U5)

orange (U2)

orange juice (U7)

pencil (U2)

pink (U2)

present (U10)

purple (U2)

rain (U2)

rainbow (U2)

red (U2)

right (U5)

robot (U3)

roll (U8)

rubber (U2)

run (U8)

school (U2)

scooter (U3)

shoes (U6)

shorts (U6)

sister (U1)

skateboard (U10) 

skirt (U6)

small (U3)

socks (U6)

spoon (U9)

stand up (U10)

sun (U2)

supermarket (U7)

table (U9)

tail (U5)

teacher (U2)

teddy (U3)

throw (U8)

toe (U5)

tomatoes (U7)

tree (U9)

trolley (U7)

trousers (U6)

t-shirt (U6)

turn around (U10)

water (U7)

white (U6)

wiggle (U5)

wobble (U10)

yellow (U2)

Word list

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

finger (U5) اصبع 
fly (U8)  يطير 
foot (U3) قدم 
fork (U9) شوكة 
friend (U1) صديق 
goat (U3) ماعز 
goodbye (U1) ًوداعا  

good morning (U2)  صباح الخير 
grandma (U1) جدة 
grandpa (U1) جد 
great (U10) عظيم 
grey (U4) رمادي 
green (U2) أخضر 
hello (U1) ًمرحبا  

hen (U4) دجاجة 
honey (U7) عسل 
hop (U8) يحجل 
horse (U4) حصان 
Horsey (U1) هورسي 
hot (U6) حار/ يشعر بالحرارة 
ice cream (U10)  مثلجات/ أيس كريم 
Jack (U1) اكچ  
jelly (U10) ( يليچ  هالم (
jump (U8) يقفز 
kite (U10) طائرة ورقية 
knife (U9) سكين 
left (U5) يسار/شمال 
Lily (U1)        
lolly (U7) مصاصة 
lovely sandwich (U9)  )شطيرة/ساندويتش )جميل 
lunchbox (U7) علبة الغداء 
march(U5) خطوة عسكرية 
mouth (U5) فم 
mum (U1) أم 
nose (U5) أنف 
orange (U2) برتقالة 
orange juice (U7) عصير برتقال 
pencil (U2) قلم رصاص 
pink (U2) وردي 
present (U10) هدية 
purple (U2) بنفسجي 
rain (U2) مطر 
rainbow (U2) قوس قزح 
red (U2) أحمر 

Comment [u1]: This doesn’t appear anywhere 
either in the SB or TG. Only sandwich is mentioned 
without (lovely). 

right (U5) يمين 
robot (U3) إنسان آلي 
roll (U8) يتدحرج 
rubber (U2) ممحاة 
run (U8) يجري 
school (U2) مدرسة 
scooter (U3)  دراجة /سكوتر 
shoes (U6) حذاء 
shorts (U6) سروال قصير 
sister (U1) أخت 
skateboard (U10)  لوح التزلج 
skirt (U6) /يبةچتنورة  
small (U3) صغير 
socks (U6) جوارب 
spoon (U9) ملعقة 
stand up (U10) يقف 
sun (U2) شمس 
supermarket (U 7) سوق/سوبرماركت 
table (U9) طاولة 
tail (U5)  ذيل 
teacher (U2) معلم/معلمة 
teddy (U3) دب لعبة 
throw (U8 يرمي 
toe (U5) اصبع القدم 
tomatoes (U7) طماطم/بندورة 
tree (U9) شجرة 
trolley (U7) عربة التسوق 
trousers (U6) سروال 
t-shirt (U6) كنزة/تي شيرت 
turn around (U10) يستدير 
water (U7) ماء 
white (U6) أبيض 
wiggle (U5) يهتز 
wobble (U10) يتمايل 
yellow (U2) أصفر 
 

right (U5) يمين 
robot (U3) إنسان آلي 
roll (U8) يتدحرج 
rubber (U2) ممحاة 
run (U8) يجري 
school (U2) مدرسة 
scooter (U3)  دراجة /سكوتر 
shoes (U6) حذاء 
shorts (U6) سروال قصير 
sister (U1) أخت 
skateboard (U10)  لوح التزلج 
skirt (U6) /يبةچتنورة  
small (U3) صغير 
socks (U6) جوارب 
spoon (U9) ملعقة 
stand up (U10) يقف 
sun (U2) شمس 
supermarket (U 7) سوق/سوبرماركت 
table (U9) طاولة 
tail (U5)  ذيل 
teacher (U2) معلم/معلمة 
teddy (U3) دب لعبة 
throw (U8 يرمي 
toe (U5) اصبع القدم 
tomatoes (U7) طماطم/بندورة 
tree (U9) شجرة 
trolley (U7) عربة التسوق 
trousers (U6) سروال 
t-shirt (U6) كنزة/تي شيرت 
turn around (U10) يستدير 
water (U7) ماء 
white (U6) أبيض 
wiggle (U5) يهتز 
wobble (U10) يتمايل 
yellow (U2) أصفر 
 

right (U5) يمين 
robot (U3) إنسان آلي 
roll (U8) يتدحرج 
rubber (U2) ممحاة 
run (U8) يجري 
school (U2) مدرسة 
scooter (U3)  دراجة /سكوتر 
shoes (U6) حذاء 
shorts (U6) سروال قصير 
sister (U1) أخت 
skateboard (U10)  لوح التزلج 
skirt (U6) /يبةچتنورة  
small (U3) صغير 
socks (U6) جوارب 
spoon (U9) ملعقة 
stand up (U10) يقف 
sun (U2) شمس 
supermarket (U 7) سوق/سوبرماركت 
table (U9) طاولة 
tail (U5)  ذيل 
teacher (U2) معلم/معلمة 
teddy (U3) دب لعبة 
throw (U8 يرمي 
toe (U5) اصبع القدم 
tomatoes (U7) طماطم/بندورة 
tree (U9) شجرة 
trolley (U7) عربة التسوق 
trousers (U6) سروال 
t-shirt (U6) كنزة/تي شيرت 
turn around (U10) يستدير 
water (U7) ماء 
white (U6) أبيض 
wiggle (U5) يهتز 
wobble (U10) يتمايل 
yellow (U2) أصفر 
 

right (U5) يمين 
robot (U3) إنسان آلي 
roll (U8) يتدحرج 
rubber (U2) ممحاة 
run (U8) يجري 
school (U2) مدرسة 
scooter (U3)  دراجة /سكوتر 
shoes (U6) حذاء 
shorts (U6) سروال قصير 
sister (U1) أخت 
skateboard (U10)  لوح التزلج 
skirt (U6) /يبةچتنورة  
small (U3) صغير 
socks (U6) جوارب 
spoon (U9) ملعقة 
stand up (U10) يقف 
sun (U2) شمس 
supermarket (U 7) سوق/سوبرماركت 
table (U9) طاولة 
tail (U5)  ذيل 
teacher (U2) معلم/معلمة 
teddy (U3) دب لعبة 
throw (U8 يرمي 
toe (U5) اصبع القدم 
tomatoes (U7) طماطم/بندورة 
tree (U9) شجرة 
trolley (U7) عربة التسوق 
trousers (U6) سروال 
t-shirt (U6) كنزة/تي شيرت 
turn around (U10) يستدير 
water (U7) ماء 
white (U6) أبيض 
wiggle (U5) يهتز 
wobble (U10) يتمايل 
yellow (U2) أصفر 
 

right (U5) يمين 
robot (U3) إنسان آلي 
roll (U8) يتدحرج 
rubber (U2) ممحاة 
run (U8) يجري 
school (U2) مدرسة 
scooter (U3)  دراجة /سكوتر 
shoes (U6) حذاء 
shorts (U6) سروال قصير 
sister (U1) أخت 
skateboard (U10)  لوح التزلج 
skirt (U6) /يبةچتنورة  
small (U3) صغير 
socks (U6) جوارب 
spoon (U9) ملعقة 
stand up (U10) يقف 
sun (U2) شمس 
supermarket (U 7) سوق/سوبرماركت 
table (U9) طاولة 
tail (U5)  ذيل 
teacher (U2) معلم/معلمة 
teddy (U3) دب لعبة 
throw (U8 يرمي 
toe (U5) اصبع القدم 
tomatoes (U7) طماطم/بندورة 
tree (U9) شجرة 
trolley (U7) عربة التسوق 
trousers (U6) سروال 
t-shirt (U6) كنزة/تي شيرت 
turn around (U10) يستدير 
water (U7) ماء 
white (U6) أبيض 
wiggle (U5) يهتز 
wobble (U10) يتمايل 
yellow (U2) أصفر 
 

Learning Stars – Arabic translation of the word list 

Level 1 

-  Word list and use regular font and match size to ‘Letter to parents’.  
- Add Arabic translation:  Word list  قائمة بالكلمات 
- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- classroom (U2) سة / الصف درا  حجرة ال

 

Level 2 

- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- English and Arabic font size need to match that of Level 1 word list 
- Giraffes translation is still missing: giraffes (U4)    زرافات  
- Go to bed still not corrected. go to bed (U2)      فراش ل    يذهب ل
- Arabic translation of ‘we make puppets’ has space introduced in the word. Please 

change. 
-  we make puppets (U10)   دمى    نصنع ال
-  
-  

 


