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.afternoon

.күн

.день

•The sun is out this afternoon.
•Бүгін күн сәулесін төгіп тұр.
•Сегодня днём светит солнце.

Aa
A .all

.барлығы

.все 

•They are all playing music.
•Барлығы музыка ойнайды.
•Все они исполняют музыку.

.about

.ол жөнінде

.о

•The boy reads about school.
•Бала мектеп жайында оқып отыр.
•Мальчик читает о школе.

.again

.қайта

.снова

•The little girl bounces again and 
again.
•Кішкентай қыз қайта-қайта секіреді.
•Маленькая девочка подпрыгивает 
снова и снова.

a b c d e f g h
i j k l m n o p q
r s t u v w x y z

•Do you know the alphabet?
•Сен әліпбиді білесің бе?
•Ты знаешь алфавит?

.after

.артында

.за        

•One twin goes after the other.
•Бір егіз екіншісінің артында келеді.
•Один близнец едет за другим.

.air

.ауа

.воздух

•Balloons float in the air.
•Аэростаттар ауада қалықтап жүр.
•Аэростаты парят в воздухе.

.always

.үнемі

.всегда

•Tom always wears socks.
•Том үнемі ұйық киіп жүреді.
•Том всегда носит носки.

.alphabet

.әліпби

.алфавит
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a.ambulance
.жедел жәрдем
.скорая помощь

•This ambulance is taking a boy to 
hospital.
•Мына жедел жәрдем машинасы 
баланы ауруханаға алып барады.
•Эта скорая помощь увозит 
мальчика в больницу.

.ant

.құмырсқа

.муравей

•Ants have six legs.
•Құмырсқалардың алты аяғы бар.
•У муравьев по шесть лапок.

.angel

.періште

.ангел

•This angel has white wings.
•Мына періштенің қанаттары ақ.
•У этого ангела белые крылья.

.ankle

.жіліншік

.лодыжка

•Ankles are above feet.
•Жіліншік табанның үстіңгі жағында 
орналасқан.
•Лодыжки находятся над ступнями.

.angry

.ашулы

.сердитый

•This girl looks angry.
•Мына қыз ашулы көрінеді.
•Эта девочка выглядит 
сердитой.

.animal

.жануар

.животное

•These animals live on the farm.
•Мына жануарларды фермада 
ұстайды.
•Эти животные живут на ферме.

ankle
жіліншік
лодыжка

•This boy wants 
another drink.
•Мына бала басқа сусын ішкісі 
келеді.
•Этот мальчик хочет другой напиток.

.another

.басқа

.другой

•Is there any soup in the pot?
•Кастрюльде аз ғана көже бар ма?
•В кастрюле есть сколько-нибудь 
супа?

.Any

.аз ғана

.сколько-нибудь

•Here’s a shiny red apple.
•Міне, жылтыраған қызыл алма.
•Вот блестящее красное яблоко.

.apple

.алма

.яблоко
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Bb
A
B

•These monkeys are hungry.
•Бұл маймылдар шынында аш.
•Эти обезьянки (есть) голодные.

.are

.шынында, болу

.быть, есть

•Shhh, the little boy’s asleep.
•Тс-с, кішкентай бала ұйықтап 
жатыр!
•Тс-с, маленький мальчик спит!

.asleep

.ұйықтап жатыр, 
ұйқыдағы
.спит, спящий

•Ben is looking at his arm.
•Бен өзінің қолына қарап тұр.
•Бен смотрит на свою руку.

.arm

.қол

.рука

•Astronauts go into space.
•Ғарышкерлер ғарышқа ұшады.
•Космонавты выходят в космос.

.astronaut

.ғарышкер

.космонавт

•This baby is happy.
•Мына сәби бақытты.
•Этот малыш счастлив.

.baby

.сәби

.малыш, младенец

•The girl asks who’s on the phone.
•Қыз кімнің қоңырау шалғанын 
сұрады.
•Девочка спрашивает, кто звонит.

.ask

.сұрау

.спрашивать

•The children are still awake.
•Балалар әлі ұйықтамай жатыр.
•Дети до сих пор не спят.

.awake

.ұйықтамау, 
ұйықтамаған
.не спать, не спящий

•This apple is bad.
•Мына алма нашар.
•Это яблоко  плохое.

.bad

.нашар

.плохой
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a

b

.bag

.сөмке

.сумка

•This bag has flowers on it.
•Мына сөмкеге гүлді сурет 
салынған.
•На этой сумке цветочки.

•Ripe bananas are yellow.
•Піскен банандар сары түсті.
•Спелые бананы жёлтые.

.banana

.банан

.банан

•The children love the beach.
•Балалар жағажайды жақсы көреді.
•Дети любят пляж.

.beach

.жағажай

.пляж

•This ball is made of plastic.
•Мына доп пластиктен жасалған.
•Этот мячик сделан из пластика.

.ball

.доп

.мячик

•There’s bread in this basket.
•Бұл себетте нан бар.
•В этой корзине хлеб.

.basket

.себет

.корзина

•Here’s a big brown bear.
•Мынау – үлкен қоңыр аю.
•Вот большой бурый медведь.

.bear

.аю

.медведь

•Each child has a balloon.
•Әр балада бір-бірден әуе шары бар.
•У каждого ребёнка по воздушному 
шарику.

.balloon

.әуе шары

.воздушный шарик

•Do you enjoy a bath?
•Сен ванна қабылдағанды 
ұнатасың ба?
•Ты получаешь удовольствие в 
ванне?

.bath

.ванна

.ванна

•Who is in the bed?
•Кереуетте жатқан кім?
•Кто в кроватке? 

.bed

.кереует

.кроватка
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B

•Some bees make honey.
•Кейбір баларалары бал береді.
•Некоторые пчелы делают мёд. 

.bee

.баларасы

.пчела

•Swans are big birds.
•Аққулар – ірі құстар.
•Лебеди – большие птицы.

.big

.ірі

.большой

•The boy is taking a big bite.
•Бала үлкен кесекті тістеп алды.
•Мальчик откусывает большой 
кусок.

.bite

.кесек

.кусок

•Here’s a pretty belt.
•Міне, әдемі белдік.
•Вот красивый ремень.

.belt

.белдік

.ремень

•This bird is blue and white.
•Мына кішкене құс ақшыл көк.
•Эта птичка бело-голубая.

.bird

.кішкене құс

.птичка

•Blankets keep you warm in bed.
•Жамылғы көрпе сені төсекте 
жылытады.
•Одеяла согревают тебя в постели.              

.blanket

.жамылғы көрпе

.одеяло

•Can you ride a bicycle?
•Сен велосипед тебе аласың ба?
•Ты умеешь кататься на 
велосипеде?

.bicycle

.велосипед

.велосипед

•This is a birthday cake.
•Мына торт туған күнге арналған.
•Это торт к дню рождения 
(именинный).

.birthday

.туған күн

.день рождения

•Dad likes his little boat.
•Әкем өзінің кішкене қайығын 
ұнатады.
•Папа любит свою маленькую лодку. 

.boat

.қайық

.лодка
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