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Women's Toilet

Жіночий туалет
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Men's Toilet

Чоловічий туалет



Мені подобається

I like it.

Я не вмію

I can't do this.

Я не хочу це робити

I don't want to do this.

Я не розумію

I don't understand.

Куди мені йти?

Where shall I go?

Мені потрібна допомога

I need help.

Я завершив

I've finished.

Що мені  робити?

What shall I do?

Я загубився

I'm lost.

Я хочу пити

I want to drink.

Я хочу їсти

I want to eat.

Я хочу в туалет

I need to go to the toilet.
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допоможи мені

Help me

мені хочеться кричати

I feel like screaming

я хочу притулитися

I need a hug

мені хочеться плакати

I feel like crying

я добре відпочив

I'm well-rested

я здивований

I'm surprised

я спокійний

I'm calm

я задоволений

I'm satisfied

я пишаюсь тобою

I'm proud (of myself)

мені не подобається

I don't like it

мені подобається

I like it

мені весело

I'm happy
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я сумую за домівкою

I miss home

я роздратований

I'm irritated

я в стресі

I'm stressed

мені тривожно

I'm anxious

я хвилююсь

I'm angry

я розгублений

I'm confused

мені соромно

I'm ashamed

мені страшно

I'm terrified

я втомився

I'm tired

мені нудно

I'm bored

мені сумно

I'm sad

я боюсь

I'm scared
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у мене соплі

I've got a runny nose.

я кашляю

I've got a cough.

у мене крутиться голова

I feel dizzy.

у мене понос

I've got diarrhea.

у мене задишка

I have trouble breathing.

я обпікся/обпеклася

I've got a burn.

у мене напухло

It's swollen.

у мене свербить

It itches.

мене морозить

I'm shivering.

у мене температура

I've got a fever.

я хочу вирвати/ мені 
хочеться вирвати

I feel sick.

у мене висипка

I've got a rash.
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мені жарко/мені душно

I feel hot.

мені холодно

I feel cold.

мені потрібен лікар

I need a doctor.

мене болять нирки

My feel pain in my 
kidneys.

мене болить в грудях

I feel pain in my chest.

мене болить спина

My back hurts.

мене болить вухо

I've got an earache.

мене болить горло

I've got a sore throat.

мене болить зуб

I've got a toothache.

мене болить нога

My leg hurts.

мене болить живіт

I've got a stomachache.

мене болить голова

I've got a headache.
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потрібно здати кров

We need to draw some 
blood.

поміряю вам тиск

I'll measure your blood 
pressure.

подивлюся ваше вухо

I'll inspect your ears.

поміряю вам 
температуру

I'll take your temperature.

покашляйте

Cough.

дихайте глибоко

Take a deep breath.

послухаю вас

I'll ascultate you.

подивлюся вам горло

I'll examine your throat.

відкрийте рот

Open your mouth.

роздягніться

Take your clothes off.

ляжте

Lie down.

сядьте

Sit down.
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як довго?

How long has it been 
going on?

чи болить, як я 
доторкаюся

Does it hurt when I press 
here?

чи маєш якісь хвороби

Do you have any 
illnesses?

чи приймаєш якісь ліки

Do you take any 
medication?

що тебе болить

What hurts?

чи маєш алергію на 
щось

Are you allergic to 
something?

скільки ти важиш

How much do you weigh?

підеш до лікарні

You will go to the 
hospital.

потрібно провести 
більше досліджень

We need to run more 
tests.

випишу рецепт

I'm writing a prescription.

зроблю вам укол

I'll give you an injection.

перев'яжу рану

I'll dress the wound.
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мені потрібен менший

I need a smaller one

мені потрібен більший

I need a bigger one

чоловічий

male

жіночий

female

для дочки 

for my daughter

для сина

for my son
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Хімія

Chemistry

Фізика

Physics

Історія

History

Релігія

Religion

Фізкультура

Physical Education

Математика

Maths

Іспанська мова

Spanish

Етика

Russian

Французька мова

French

Німецька мова

German

Англійська мова

English

Польська мова

Polish
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Група продовженого 
дня

Common Room

Інформатика

Information Technology

Технології

Crafts

Музика

Music

Образотворче 
мистецтво

Arts

Суспільствознавство

Social Studies

Основи підприємництва

Introduction to Business

Художня культура

Cultural Studies

Основи безпеки 
життєдіяльності

Safety Education

Природознавство

Science

Георгафія

Geography

Біологія

Biology
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зима

winter

весна

spring

маракас

maracas

піаніно 

piano

барабан 

drum

укулеле

ukulele

грати (на інструменті)

play (an instrument)

танцювати

dance

співати

sing

Станьмо в коло. 

We form a circle

Привіт!

Hello

Добрий день!

Good morning/ Good 
afternoon

W
ykorzystane sym

bole graficzne są w
łasnością rządu Aragonii i zostały stw

orzone przez Sergio 
Palao dla ARASAAC (http://w

w
w

.arasaac.org) a rozpow
szechniane są na licencji Licencja Creative 

Com
m

ons BY-N
C-SA. Autor piktogram

ów
: Sergio Palao. Źródło: ARASAAC (http://

w
w

w
.arasaac.org). Licencja: CC (BY-N

C-SA). W
łaściciel: rząd Aragonii (H

iszpania)



зайди

Get on

злови

Catch

ще раз

One more time

підійди

Come

сідай

Sit down

встань

Stand up

кинь

Throw me…

подай

Give me…

принеси

Bring me…

в тебе буде масаж

You'll have a massage

ляж на спинку

Lie down on your back

ляж на живіт

Lie down on your 
stomach
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драбинка 

wall bars

ступень

step

тримай

Hold…

мішечок

bag

м*яч

ball

перевертайся

Roll

останній раз і все

One last time and we're 
done

підніми

Lift

тягни

Pull

пхай

Push

стоп, не можна

Stop, you mustn't do this

зійди

Get off
W

ykorzystane sym
bole graficzne są w

łasnością rządu Aragonii i zostały stw
orzone przez Sergio 

Palao dla ARASAAC (http://w
w

w
.arasaac.org) a rozpow

szechniane są na licencji Licencja Creative 
Com

m
ons BY-N

C-SA. Autor piktogram
ów

: Sergio Palao. Źródło: ARASAAC (http://
w

w
w

.arasaac.org). Licencja: CC (BY-N
C-SA). W

łaściciel: rząd Aragonii (H
iszpania)



я не хочу

I don't want to

я хочу

I want to

вниз

down

вгору

up

матрац

mat

роззувайся 

Take off your shoes

взувайся

Put your shoes on

дай руку

Give me your hand

подивись на мене

Look at me

ноги вгору

legs up

руки в сторони

hands out to the sides

руки вгору

hands up
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Teachers' Room

Учительська кімната
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Gymnasium

Спортивний зал
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Cloakroom

Гардероб
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Canteen

Їдальня
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Магазин

School Shop
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Prinicipal's Office
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Зал для групи продовженого дня

Common Room



тварини

animals

грати в настільні ігри

playing board games

конструктор ЛЕГО

LEGOs

спорт

sports

читати книжки

reading books

грати на комп’ютері

playing computer games

дивитись мультфільми/
фільми

watching cartoons/films

танцювати

dancing

Малювати

painting

Я не люблю…

I don't like…

Я люблю…

I like..

Мене звати …

My name is…
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Лінійка

ruler

Лінійка і циркуль

ruler and compasses

Кольорові олівці

coloured pencils

Крейда

chalk

Кольоровий папір

coloured paper

Кольорова ручка

coloured pen

Клей

glue

Калькулятор

calculator

Гумка

rubber

Фарби

paint

Косинець

setsquare

Кулькова ручка

pen
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Книжка

book

Зошит

notebook

Рюкзак

backpack

Пластелін

plasticine

Точило для олівців

pencil sharpener

Перова ручка

fountain pen

Пенал

pencil case

Пензлик

brush

Папір

paper

Олівець

pencil

Ножиці

scissors

Блокнот

notebook
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Мені потрібен 
транспорт

I need transportation

Я хочу зателефонувати

I need to make a call

Мені потрібна допомога

I need help

Я хочу обійнятись

I need a hug

Я хочу спати

I want to sleep

Я стомився

I’m tired

Я хочу в туалет

I need to go to the toiltet

Я хочу пити

I want to drink

Я хочу їсти

I want to eat
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Мені спекотно

I’m hot

Мені холодно

I’m cold

Мені потрібен лікар

I need a doctor

Мене зараз знудить

I feel sick

У мене болить стопа

My foot hurts

У мене болить спина

My back hurts

У мене болить вухо

I’ve got an earache

У мене болить горло

I’ve got a sore throat

У мене болить зуб

I’ve got a toothache

У мене болить нога

My leg hurts

У мене болить живіт

I’ve got a stomachache

У мене болить голова

I’ve got a headache
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Я хочу вийти

I want to leave

Я хочу м’яку іграшку

I want a stuffed toy

Я хочу машинку

I want a car

Я хочу бігати

I want to run

Я хочу пограти в футбол

I want to play ball

Я хочу пазли

I want a jigsaw puzzle

Я хочу послухати 
музику

I want to listen to music

Я хочу мильні 
бульбашки

I want bubbles

Я хочу гратись з 
кубиками

I want to play with blocks

Я хочу малювати

I want to draw

Я хочу подивитись 
мультик

I want to watch a cartoon

Я хочу гратись

I want to play
W

ykorzystane sym
bole graficzne są w

łasnością rządu A
ragonii i zostały stw

orzone przez Sergio 
P

alao dla ARASAAC
 (http://w

w
w

.arasaac.org) a rozpow
szechniane są na licencji Licencja C

reative 
C

om
m

ons BY-N
C-SA. A

utor piktogram
ów

: Sergio P
alao. Źródło: ARASAAC

 (http://
w

w
w

.arasaac.org). Licencja: CC
 (BY-N

C-SA). W
łaściciel: rząd A

ragonii (H
iszpania)



Йдемо на спортивний 
майданчик

We're going to the school 
ground

Ти йдеш до групи 
продовженого дня

Your'e going to the 
common room

Ти йдеш додому

You're going home

Зараз можеш гратися

You can play now

Зараз перерва

We've got a break now

Кінець уроку

The classes are over

Ідемо до іншого 
кабінету

We're going to another 
room

Зараз будемо їсти

We'll be eating now

Сідай на килим

Sit down on the carpet

Сідай за стіл

Sit down at the table

Ідемо на вулицю

We're going outside

Ходімо зі мною

Come with me
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Хочеш обійнятись?

Do you need a hug?

Чи тобі потрібна 
допомога?

Do you need help?

Хочеш в туалет?

Do you need to go to the 
toilet?

Чи ти добре себе 
почуваєш?

Are you feeling well?

Помий руки

Go wash your hands

Я замінюю твого 
вчителя

I'm a substitute for your 
teacher

Йдемо до їдальні

We're going to the 
canteen

Йдемо на екскурсію

We're going on a trip

Будемо дивитися фільм

We'll be watching a film

Будемо співати

We'll be singing

Будемо малювати

We'll be drawing

Переодягнись в 
спортивну форму

Change into your sports 
clothes
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кеглі

ninepins

кубик рубика

Rubik's cube

кубикі лего

building blocks

калейдоскоп

самокат

scooter

гра в настільний фубол

table football

гра в класи

hopscotch

гра твістер

Twister

настільна гра

boardgame

дзига

spinning top

повітряна куля

balloon

машинки

cars
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поп-іт

Pop it

поїзд

train set

пірамідка

pyramid

пластикові кнопки

peg mosaic

м*яч

ball

пісочниця

sandbox

ляльки на руку

puppets

ведмедик

teddybear

лото

lotto

лялька

doll

кулькодром

marble run

кульки

marbles
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я не хочу

I don't want

я хочу

I want

чим ти хочеш погратися

What would you like to 
play with?

гра в колі

to play in a circle

гра в дім

to play house

мішок із іграшками

toy bag

пазли

peg puzzle

пружина

slinky

скакалка

jumping rope

дартс

darts

велосипед

bike

пазли

jigsaw puzzles
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гуді

hoodie

зимове взуття

winter boots

спортивне взуття

trainers

шарф

scarf

шапка

hat

бюстгальтер

bra

спідня білизна

underwear

шкарпетки

socks

футболка

T-shirt

кофта з довгим рукавом

long-sleeved blouse

штани

trousers

куртка

jacket
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