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Володимир ШИНКАРУК,
м. Житомир 2012 р.
БУДІВЕЛЬНИК
Я працюю без зупину.
Put, put, put нову цеглину.
Скоро я, на радість всім,
Побудую гарний дім.

СПІВАК
Sing, sang, sung
Почав Іван,
Та не можемо ми слухать,
Бо у нас «зів’яли» вуха.
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СВЯТКОВА НЕДІЛЯ
Wake, woke, woken до світанку,
Одягаю вишиванку.
Разом ми йдемо до храму –
Я, сестричка, тато й мама.

ЗНАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ
Сам собі кажу я знову,
Треба більше know, knew, known.
Бо в житті, мій вірний друже,
Нам знання потрібні дуже.

ДИВНИЙ КІТ
Не може catch, caught, caught мишей
Котик маленький пухнастий оцей,
Хоч в нього й вуса, і лапки чудові,
Та сам він, на жаль, іграшковий…
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ВІРШИК
Я віршик повторюю знову,
Щоб know, knew, known.
Бо хто повторювати буде,
Все знатиме і не забуде.

В ШКОЛІ
Пролунав шкільний дзвінок,
Begin, began, begun урок.
Вчитися – важлива справа,
В рідній школі нам цікаво!

ТАТОВИЙ ЗРІСТ
Залишилось небагато,
Щоб догнати в зрості тата.
Grow, grew, grown ще мені…
Я ж росту, а тато – ні
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ВІТРЯК
Стоїть, похилившись, у тихій журбі
Старенький вітряк на високім горбі.
І крила він має, й на птаха він схожий,
А fly, flew, flown ніяк він не може!

ДОЩ
На ліси, на поля, на долоні площ
Став fall, fell, felon веселий дощ…
А вранці цей дощ під зітхання беріз
Квітками крізь землю весняну проріс.

ХОРОША ПАМ'ЯТЬ
Хорошою пам'ять
тоді лише стане,
Коли forget, forgot, forgotten
погане.

ПІДСТУПНА ТІНЬ
Мені підмітати зовсім не лінь.
Брудна fall, fell, fallen на землю тінь…
І хто ж мені тут допоможе?
Я тінь цю прибрати не можу!

РОЗУМНЕ ЦУЦЕНЯ
Моє цуценя ще маленьке, проте
На лева чомусь дуже схоже ...
Воно understand, understood, understood усе
Але speak, spoke, spoken не може.

ДОБРАНІЧ
День кольоровий згаса,
Зорі засіяли небо.
В ліжко лягати час,
Sleep slept, slept малятам треба.
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Олеся МАМЧИЧ,
м. Київ 2012 р.
***
Ми складаєм – put, put, put –
кольорові нитки в кут:
там маленький павучок
з ниток виплете сачок.
– Bring, brought, brought ще ниточок, –
чемно просить павучок, –
я з сачком піду на луг
catch, caught, caught кусючих мух!
***
Хтозна-де був син.
– Де ти be, was, been?
– Be, was, were, been
там, коло драбин.
– Що ти do, did, done?
– Бігав – run, run, run.
До драбини біг –
з неба падав сніг.
А як біг назад –
fall, fell, fallen град.
***
Бобер begin, began, begun
ліпити з маком круасан,
та поки він його ліпив
по лісу сильний дощ влупив.
Сказав бобер: «Зліпив я сам
чудовий мокрий круасан!»
***
Blow, blew, blown,
дме, як вітер, клоун.
Гучно клоун дмуха –
затуляймо вуха!
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***
Малюкам набрид салат,
хочуть тільки шоколад.
Шоколадку малюки
eat, ate, eaten залюбки!
***
Добрели
до бджоли.
Бджілка мед
make, made, made.
***
Я лопаткою копаю
dig, dug, dug – скарби шукаю.
Dig, dug, dug,
dig, dug, dug
під горою Кара-Даг!
***
Hide, hid, hidden у росі
поховались карасі.
Hide, hid, hidden у гіллі
поховались зозулі.
Hide, hid, hidden у траві
різні гноми лісові
познімали капелюхи
та й стоять на голові.
***
Бачу-бачу
Помаранчу.
See, saw, seen
Апельсин.
***
Як прийдеш до царівен,
проси в них: give, gave, given
Марієчці – каблучку,
Андрійку – авторучку.
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***
Дубчик я беру до рук
і в ворота: тук-тук-тук!
Ці удари – hit, hit, hit! –
означають мій прихід.
***
Йшов я, брів я,
go, went, gone –
аж здійнявся ураган.
Ледь купив цукати,
та й побіг тікати.
***
Тобі я мовлю – say, said, said:
– Будь ласка, не пали газет.
Ми ліпше з них для хробачків
make, made, made повно літачків!
***
Плавать в річці – swim, swam, swam –
сам люблю – і раджу вам!
Часто з другом, часом сам
я до річки come, came, come.
***
Плачуть дві маленькі жабки:
в них ні брилика, ні шапки,
та ще й десь біля калюжки
lose, lost, lost два капелюшки.
***
Я зусиль не пошкодую –
гарний замок побудую.
У піску, за гаткою,
build, built, built лопаткою.
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***
У селі дід Федот
думав-думав
про осот.
А міський дядько Гнат
think, thought, though
про шпинат.
***
Ідеш крамницею – і от – уже щось майже buy, bought, bought.
Але, зобачивши ціну,
промовиш: «Зовсім не збагну:
таке нещасненьке оте,
а cost, cost, cost, мов золоте!»
***
Дістаю із рюкзачка
малюкові – молочка,
а дорослим, як завжди,
мінеральної води.
Ще у мене в рюкзачку
старшим діткам по сочку.
Зараз кожен з нас почне
drink, drank, drunk своє смачне.
***
Keep, kept, kept – тримай м’яча –
і мерщій навтікача:
будем перші на горі –
переможемо у грі.
***
Кульки ялинкові
break, broke, broken.
Купим собі нові –
з Новим роком!
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***
Мій сусіда – хто – не назву,
write, wrote, written книгу нову.
Я з кінця її read, read, read,
і вже знаю все наперед.
***
Light, lit, lit –
ввімкни-но світло
у дворі:
там щось заквітло!
Ніжні пахощі довкола –
це smell, smelt, smelt матіола.
***
Вбігла Ната і одразу
break, broke, broken мамі вазу.
В Нати, Натоньки, Наталки
замість вази – гострі скалки.
***
Найперше светра одягни,
а потім двері одімкни,
купи м’ячі і калачі,
лише не lose, lost, lost ключі.
***
Лицар сповнений гризот:
він дракона fight, fought, fought.
Ледве-ледве поборов,
витирає піт і кров.
***
І долівку, і кути
sweep, swept, swept –
як слід, мети.
Sweep, swept, swept –
нехай-но
буде в нас охайно.
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***
Від грози гуркоче сад,
міцно двері shut, shut, shut,
міцно двері на замок,
щоби дім в грозу не змок.
***
Sing, sang, sung, співав Карузо:
– Де ти, де ти, кукурудзо?
Sing, sang, sung, співали ми:
– Трошки є у нас – візьми!
***
Будеш в місті на свята –
надішли звідтіль листа.
Send, sent, sent у тім листі
фотокартки і статті.
***
Мене мама lead, led, led
у театр на балет.
Мовлю мамі:
– Приведи
завтра ще мене сюди.
***
Одна бабуся, досить зла,
собі удава завела.
Вона хотіла, щоб удав
ловив маляток і ковтав.
Але удав ловить не став,
бо досить добрим був удав.
Сказав удав їй:
– Хоч-не-хоч,
а я не буду catch, caught, caught!
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***
Нелегко бути малюками,
геть все забороняють мами:
скакати, падати, літати,
чи просто паспорт погортати.
Куди не глянем, де не підем,
усе forbid, forbade, forbidden!
***
Скаче гілка, плаче білка:
загубилася мобілка.
В травах, в квітах, в глиці, в дуплах,
скрізь шукала – аж задубла.
Всіх питала: вепра, грака,
борсучка, бобра і рака,
рибку, ласку, лиса, лося –
find, found, found не вдалося.
***
Тато йде. Біжи вперед,
будем тата meet, met, met.
Є в нас хліб, і є в нас мед,
будем тата feed, fed, fed.
***
А нумо гратись – let, let, let,
що мамин плед – не мамин плед.
А let він буде кораблем,
а я let буду королем!
***
Я маю – have, had, had –
один велосипед.
А мій сусід згори
їх have, had, had аж три.
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***
Чому спина, як буква «зед»?
Сідай-но рівно – sit, sat, sat.
Ставай-но рівно – stand, stood, stood,
бо будеш зовсім, як верблюд!
***
Не можу взутися, як слід,
цей черевик не fit, fit, fit!
Він тисне, муляє до сліз,
напевне, знову я підріс.
***
Напинаю міцно лук
і стрілу беру до рук.
Попри люту заметіль,
hit, hit, hit стріла у ціль.
***
Повз кущі, камінчик повз,
дуже прудко вужик повз,
дуже прудко creep, crept, crept –
він матусі ніс рецепт.
Ніс рецепт матусі вуж,
Сreep, crept, crept від руж до груш.
Поки вужик creep, crept, crept –
загубився десь рецепт.
***
Дощик йшов по грядці моркви,
дуже зайчики намокли.
Wet, wet, wet штанці й кофтинки,
йдуть сушитись до хатинки.
***
Swing, swung, swung,
swing, swung, swung,
пливемо по річці Ганг.
Гойда-да, гойда-да,
нас розгойдує вода.
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***
Ось тобі блискучий ніж:
обережно хліб поріж.
Поки я сходжу у сад,
хліб, будь ласка, cut, cut, cut.
***
Читавши книжечку нудну,
я fell, felt, felt: от-от засну.
У темнім лісі крикнув птах –
я fell, felt, felt колючий страх.
Помер старенький опосум –
я fell, felt, felt глибокий сум.
Не буде більше холодів! –
Я fell, felt, felt, що я зрадів.
***
Сумно качечці сірій
fly, flew, flown у вирій.
Мовить сонцю рудому:
Як я хочу додому…
***
Спить віконце, спить долівка,
мама кличе нас до ліжка.
Сплять каструлі, сплять пітбулі,
sleep, slept, slept і ви у люлі.
***
Переміг слон усіх,
кашалота – не зміг.
Хто медаль get, got, got?
Get, got, got кашалот.
***
– У хатці у горили
про що ви говорили?
Про що ви speak, spoke, spoken?
– Про тишу і про спокій.
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***
В нашій школі новина:
я до школи взяв слона.
Мовить вчителька одна:
– Вдома leave, left, left слона!
***
Закусав мене комар,
це кошмар, кошмар, кошмар!
Так болюче sting, stung, stung!
Я ревіла, як мустанг.
***
Я цю книжку
read, read, read
тільки задом наперед.
Від початку до кінця –
не цікава книжка ця.
***
Можеш – сan, could, could –
почекати тут?
Можеш у човні?
Сan, could, could чи ні?
***
– У магазині продавцю
ти pay, paid, paid за діжку цю?
– Та ні. Стою ні в сих ні в тих,
бо він пішов, а я не встиг…
***
Друзям дзвонять цимбали:
«Ми у гості пострибали!»
Ring, rang, rung по мобілці
барабану і сопілці.
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***
Наш Антон – чемпіон,
на змаганнях win, won, won.
Він, Антон, win, won, won,
здався навіть дракон!
***
Гарні черевички продають лисички:
ведмежатку Льоні sell, sold, sold червоні,
білочці Олені sell, sold, sold зелені,
хом’ячку Маркові sell, sold, sold бузкові,
а лелеці Насті sell, sold, sold квітчасті.
***
– Щоб сліди за собою замів!
Зрозумів? Зрозумів?
– Зрозумів!
– Далі йди – ось на мапі – маршрут.
Understand? Understood?
– Understood!
***
– На що ти гроші spend, spent, spent? –
спитав у хлопчика студент.
– Я spend, spent, spent їх зазвичай
на хліб, морозиво і чай.
***
На поверсі на другому –
зустрілися з папугами.
На поверсі на сьомому –
зустрілися із совами.
На поверсі дев’ятому –
Усе поросле м’ятою.
Із різними пригодами
ми rise, rose, risen сходами.
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***
Я приніс до вас листи,
may, might, might мені ввійти?
Можна? May, might, might чи ні
увійти до вас мені?
***
Вирушав козак в похід,
взяв сніданок, взяв обід,
і вечерю теж козак
take, took, taken у рюкзак.
***
За всякої погоди
ідуть у гості готи,
ідуть у гості готи,
несуть усім колготи.
Але мені колготи
забули взяти готи.
Forget, forgot, forgotten
мені колготи готи.
***
Цей птах з яєчка виростав,
а ким він став? А ким він став?
Він став – become, became, become –
прекрасний пишний пелікан!
***
Grow, grew, grown
в нашому саду
ягоди солодкі,
наче на меду.
Grow, grew, grown
в нашому дворі
три кущі квітучі,
наче три царі.
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***
Пензель беру, і беру акварель,
в темній ріці намалюю форель.
Ще draw, drew, drawn:
хай іздаля
рибку покличе син короля.
Рибка почує: хтось її зве,
справжньою стане – і попливе.
***
Десь хлоп’я поміж колосся
мандрувати подалося.
Хто покаже – show, showed, shown –
де хлопчак, куди пішов він?
***
Ось гарне місто, місто Бонн,
я в цьому місті bear, bore, born.
Та потім друг мене привів
у неймовірне місто Львів.
***
Мій братик розповів мені:
«Поїдем в гості на коні!»
А ще мій братик tell, told, told:
«Там буде печиво і торт!»
***
Повісив люстру –
hang, hung, hung –
а люстра – наче бумеранг:
зі стелі падає щораз
мені на голову якраз.
***
Міцно-міцно жабка спала,
аж роса ранкова впала.
Встала жабка – wake, woke, woken –
і стрибнула у ставок он.
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***
Котко все на світі знає,
в нього гарна новина є.
Knew, know, known: відучора
наша кізка вже не хвора!
***
Щось там тріснуло глухо –
hear, heard, heard моє вухо.
See, saw, seen моє око: то злетіла сорока.
***
Напиши-но, будь ласка, на цьому листку,
скільки треба цементу, а скільки – піску.
А відтак write, wrote, written, будь ласка, мені,
що нам ще знадобиться на ці вихідні.
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Михайло КАЗАРЕНКО,
м. НьюЙорк, 2012 р.
СУСІД
Speak, spoke, spoken мій сусід
З усіма увесь обід.
Запива пиріг компотом –
Speak, spoke, spoken з повним ротом.
І компот, і пироги –
Литять з рота навкруги...
Tell, told, told мені Богдан:
«Ну й невихований пан...»,
Якщо знов цього сусіда
Доведеться meet, met, met,
Нізащо не побажаю,
Біля нього sit, sat, sat.»
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ОБІД
Готував обід Богдан,
Та нарешті do, did, done!
А що саме він зробив?
Make, made, made пирогів!

ПІВНИК
Запитав маленькій півник маму курку навесні:
«Чом лелеки в синім небі, fly, flew, flown в вишині?
Чом качки у нашій річці між лілей все swim, swam, swum,
Тільки кури біля хати sit, sat, sat, в ряд на паркан?»
На усі оці дрібниці – час не можем витрачать,
Важливішу справу маєм – сонцем в небі керувать!
Тричі півень на світанку подає йому накаж,
І arise, arose, arisen воно в небо кожен раз!

23

Наталя ПОЗНЯК,
м. Житомир 2012 р.
КОВБАСА
Cut, cut, cut я ковбасу,
І до столу віднесу.
Буду своїх друзів
Feed, fed, fed від пуза.

КРАМНИЦЯ
До крамниці йде народ.
Кожен хочу buy, bought, bought.
Та цікавить тільки:
Cost, cost, cost, це скільки?
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ВІТЕР
Вітер в небі blow, blew, blown.
Змій у небі fly, flew flown.
А як вітру скажеш: «Стій!»
Fall, fell, fallen з неба змій.

ЛИСИЦЯ
Нору лисиця dig, dug, dug,
Щоб flee, fled, fled в ній від собак.
Свій сховок замаскує вправно,
Ніхто її не find, found, found.
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АТЛЕТ
Дядко в цирку – ну й атлет!
Рейку легко bend, bent, bent,
Кулаком з розмаху –
Забиває цвяха.

КЛОУН
Ну й веселий дядько клоун:
Він по дроту go, went, gone,
Give, gave, given нам цукерки,
Lose, lost, lost своє люстерко.
В капелюсі пошукав, –
Find, found, found їжачка.
Do, did, done він ще багато:
Shoot, shot, shot is автомата.
Ну а звідти fly, flew, flown
Кульки – що вмить grow, grew, grown.
Клоун був такий завзятий!
Tell, told, told йому наш тато:
– Щиро дякуємо Вам,
Ми ще раз всі come, came, come.

ПЕС
Сусідський пес сердитий,
Хоче bite, bit, bitten –
Всіх хто ходить навкруги,
Та заважають ланцюги.
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САШКО
Drink, drank, drunk Сашко що ранку –
Молока велику склянку.
А корова має звичку –
Drink, drank, drunk ведро водички.

СТЕПАН
В Степана п’ятсот проблем.
Feel, felt, felt він дуже зле!
Сльози ллють з очей рікою...
– Лікарю, що це зі мною?
Лікарь татові шепоче:
– В школу він йти не хоче.
Бачте, сховав за спину
Розрізану цибулину.

27

РІТА
Як минуло літо,
Захотіла Ріта
Write, wrote, written…
Другові листа.
Посміхнулась Ріта:
«Він не знає літер.
От би знати наперед,
Як він буде read, read, read!»

ІВАН
Взяв до рук Іван лопату,
І begin, began, begun
Біля хати льох копати.
Зупинвся наш Іван,
Коли праця do, did, done.
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Надія РОКИТЯНСЬКА,
Харків – Краматорськ 2012 р.
ЛИСТЯ
Fell, fall, fallen жовте листя
На міста і передмістя.
Водоспади fell, fall, fallen,
Гуркотять, біжать додолу.
Fell, fall, fallen м’яч в футболі,
Коли всі гравці на полі.
Fell, fall, fallen промінь сонця
На підлогу крізь віконце.
ПОДАРУНКИ
Hide, hid, hidden мама й тато
Подарунки перед святом.
Кігті hide, hid, hidden гострі
Кіт, коли приходять гості.
Hide, hid, hidden посуд чистий,
Коли час скінчився їсти.
Звірі в норки hide, hid, hidden,
Якщо з неба дощик піде.

ХМАРИ
Weep, wept, wept похмурі хмари
На шляхи й тротуари.
Хлопчик weep, wept, wept від болю,
Бо його штовхнула Оля.

ЛІКАР
Як хвороба в малюка,
Лікар в гості come, came, come.
Come, came, come обідній час –
На столі хлібина в нас.
На роботу come, came, come –
Це задача нелегка.
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Ольга АКУЛОВА,
м. Донецьк 2012 р.
***

СТАТИСЬ
Коли сильно захворіли і призначили укол,
Статись може що завгодно – це befall, befell, befallen.
***

НАХИЛЯТИСЬ (в різні боки)
Якщо ти спортивний кент,
В боки жваво bend, bent, bendіed.
***
Аби з’їсти в ресторані смачні в сметані артишоки,
Замовляйте їх негайно, з офіціантом speak, spoke, spoke.
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Таблиця читання наголошених голосних букв
І тип
(відкритий
склад)

ІІ тип
(закритий склад)
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ІІІ тип
(голосна + r)

ІV тип
(голосна + r + e)

Правила читання голосних

Правила читання голосних
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Правила читання голосних
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Правила читання деяких буквосполучень
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Артиклі
Невизначений а/an

Визначений the

(перед приголосною)

(перед
приголосно)
ю)

(перед голосною)

(перед голосною)

Множина іменника
після глухих
приголосних

після дзвінких
приголосних і
голосних
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після
ge, ce, ze, se

Запам’ятай!
однина

множина

Кольори
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Дієслово to be

Дієслово to be
Форми
дієслова

Скорочені
форми

Множина

Однина

Займенники
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Негативні
форми

Спеціальне
питання Wh-?

Загальне
питання yes/no

Дієслово to be
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?

Займенники
особові
Називний
відмінок

присвійні

Непрямий
відмінок

Відносна
форма

Абсолютна
(без іменників)

Однина

(мій, -я, -є)
(твій, -я, -є)

(ти)
(він)

(його)
(її)

(вона)

It (не істота)
Множина

(наш, -а,-е,-і)
(ваш, -а,-е,-і)
(їх)

Вказівні займенники
Однина
Поряд із
тим, хто
говорить

На відстані
від мовця

(ця, цей, це)

(та, той, те)
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Множина

(ці)

(ті)

Зворотні займенники
Однина

Множина

Займенники some, any

Some
(деякий, декілька)
Some body
(хтось)
Some thing
(щось)
Some where
(десь, кудись)
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Кількісні числівники (1-12)

Кількісні числівники (13-19)
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Кількісні числівники (круглі числа)

Порядкові числівники

Запам’ятай!
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Дні тижня

Пори року та місяці
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Питальні слова
Коли?
Що? Який?
Де? Куди?
Хто?
Кого? Кому?
Чий?
Який? (при виборі)
Як?
Скільки? (з обчислювальними)
Скільки? (з необчислювальними)
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Прийменники місця

(біля)
next to
(поряд з)

(ліворуч)

(праворуч)
(під)

(спереду)
(серед)
(в середині)
(між)
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Прийменники руху

(вздовж)

(вгору)
(до)
(до)

Прийменники
Прийменники руху
руху

(з)(з)

(скрізь)
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Прийменники часу
після
годин
до

години

під час

з
році
години
першого вересня

Час
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Присвійний відмінок іменників
однина

множина

(корзина для кота)

(корзина для котів)

Дієслово to have (got)
однина

множина
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Обчислювані
і необчислювані іменники
Необчислювані
(які не піддаються рахунку)

Обчислювані
(які піддаються рахунку)
о
д
н
и
н
а
м
н
о
ж
и
н
а

Конструкція there is/ there are
множина

однина
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(багато)
Обчислювані іменники
множина

Не обчислювані іменники
однина

Модальні дієслова та їх еквіваленти
теперишні

минулі

майбутні

cаn
(можу, вмію)

may
(можу, маю дозвіл)

must (повинен)

had to

should (слідує)
ought (слідує)
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shall
will

have to

Прислівники
Утворення:
Ступені порівняння
Порівняльна

Позитивна

Чудова

Запам’ятай!

Порядок слів у стверджувальному реченні

1
Підмет

2

3

Присудок

4

Додаток

Обставина

Порядок слів питального речення
Питальне Допоміжне
дієслово
слово

Підмет

Частина
присудка
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Додаток

Обставина

Модальне дієслово

Загальне
питання

Спеціальне
питання

Ступені порівняння прикметників
Позитивна

Порівняльна

Запам’ятай!

52

Чудова

НЕЗВИЧАЙНІ ДІЄСЛОВА (Irregular verbs)
1-а форма
інфінітив
(Infinitive)

2-а форма
минулий
невизначений
(Past Indefinite)

3-я форма
дієприкметника
ІІ
(Participle ІІ)

Головні значення
1-ї форми

arose [ə'rouz]

arisen [ə'rizn]

піднімати (ся)
бути

bear [bea]
beat [bi:t]
become

was [wɒz], were
[weə]
bore [bo:]
beat [bi:t]
became [bi'keim]

been [bi:n]
born [bo:n]
beaten [bi:tn]

нести, народжувати
бити
ставати кимось, чимось

[bi'kʌm]
begin[bi'gin]

began [bi'gen]

bend [bend]
bite [bait]

bent [bent]
bit [bit]

blow[blou]
break [breik]

blew [blu:]
broke [brouk]

begun [bi'gʌn]
bent [bent]
bitten [bitn] (bit
[bit])
blown [bloun]
broken ['broukn]

breed [bri:d]
bring [briŋ]
build [bild]

bred [bred]
brought [bro:t]
built [bilt]

bred [bred]
brought [bro:t]
built [bilt]

burn [bɜ:n]
buy [bai]
can [kæn]
cast [ka:st]
catch [kætʃ]

burnt [bɜ:nt]
bought [bo:t]
could [kud]
cast [ka:st]
caught [ko:t]

burnt [bɜ:nt]
bought [bo:t]
cast [ka:st]
caught [ko:t]

choose [tʃu:z]

chose [tʃouz]

chosen ['tʃouzn]

вибирати

cost [kɔst]

cost [kɔst]

cost [kɔst]

коштувати

cut [kʌt]
deal [di:l]

cut [kʌt]
dealt [delt]

cut [kʌt]
dealt [delt]

різати

dig [dig]

dug [dʌg]
did [did]

dug [dʌg]

do [du:]
draw [dro:]
dream [dri:m]
drink [drink]

drew [dru:]
dreamt [dremt]
drank [draeŋk]

drive [draiv]
dwell [dwel]
eat [i:t]

drove [drouv]
dwelt [dwelt]
ate [et]

arise [ə'raɪz]
be [bi:]

become [bi'kʌm]

done [dʌn]
drawn [dro:n]
dreamt [dremt]
drunk [drʌŋk]
driven [drivn]
dwelt [dwelt]
eaten [i:tn]
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починати(ся)
гнути
кусати
дути
ламати, повідомляти
(новину)
вирощувати
приносити
будувати
горіти, палити
купувати
зможу, можу
розкидати
ловити

торгувати; мати справу;
роздивлятись питання
рити, копати
робити, виконувати
малювати, притягувати
мріяти, снитися
пити
керувати авто
зупинятися
їсти

fall [fo:l]
feed [fi:d]
feel [fi:l]
fight [fait]
find [faind]
fly [flai]
forbid [fəbid]
forget [fə 'get]
freeze [fri:z]
get [get]

fell [fel]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
flew [flu:]
forbade [fəbeid]
forgot [fə 'got]
froze [frouz]
got [got]

give [giv]
go [gou]
grow [grou]
hang [hæŋ]

gave [geiv]
went [went]
grew [gru:]

fallen [fo:ln]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
flown [floun]
forbidden [fəbidn]
forgotten [fə'gotn]
frozen [frouzn]
gotten [gotn] (got
[got])
given ['givn]
gone [gon]
grown [groun]

have[hev]
hear [hiə]
hide[haid]
hit [hit]
hold [hould]
hurt [hə:t]
keep [ki:p]
know [nou]
lay [lei]
lead [li:d]

hung[hʌŋ]
had [hæd]
heard [hə:d]
hid [hid]
hit [hit]
held [held]
hurt [hə:t]
kept [kept]
knew [nju:]
laid [leid]
led [led]

hung [hʌŋ]
had [hæd]
heard [hə:d]
hidden ['hidn]
hit [hit]
held [held]
hurt [hə:t]
kept [kept]
known [noun]
laid [leid]
led [led]

leap [li:p]
learn [lə:n]
leave [li:v]
lend [lend]
let [let]

leapt [lept] R
learnt [lə:nt]
left [left]
lent [lent]
let [let]

leapt [lept] R
learnt [lə:nt]
left [left]
lent [lent]
let [let]

lie [lai]
light [lait]
lose [lu:z]
make [meik]

lay [lei]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]

lain [lein]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]

may [mei]
mean [mi:n]
meet [mi:t]
pay [pei]
put [put]
read [ri:d]
ride [raid]
ring [riŋ]

might [meit]
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
rode [roud]
rang [ræŋ]

–
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
ridden ['ridn]
rung [rʌŋ]
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падати
годувати
почувати (ce6e)
битися, боротися
знаходити
літати
забороняти
забувати
заморожувати
отримувати, розуміти,
добиратися
давати
іти, їхати .
виростити
висіти
мати (щось)
чути
ховатися
вдаряти
тримати
ранити
тримати, зберігати
знати
класти
лідирувати, вести за
собою
стрибати
вчити(ся)
залишати, покидати
позичати
дозволяти, здавати в
оренду
лежати
світити
втрачати
робити руками
(помилку)
можу
означати
зустрічати, знайомитися
платити
класти
читати
кататися
дзвонити

rise [raiz]
run [rʌn]

rose [rouz]
ran [ræn]

run[rʌn]

saw [sɔ:]
say [sei]
see [si:]
sell[sel]
send [send]
set [set]

sawed [sɔ:d]
said [sed]
saw [so:]
sold [sould]
sent [sent]
set [set]

sawn [sɔ:n]
said [sed]
seen [si:n]
sold [sould]
sent [sent]
set [set]

shake [ʃeik]

shook [ʃuk]

shall [ʃæl]

should [ʃud]

shaken [ʃeikn]
–

shed [ʃed]

shed [ʃed]

shed [ʃed]

проливати

shine [ʃain]

shone [ʃon]

shone [ʃon]

світити

shoot [ʃu:t]

shot [ʃot]

shot [ʃot]

стріляти

show[ʃou]

showed [ʃoud]

shown [ʃoun]

показувати

shut [ʃʌt]
sing [siŋ]

shut [ʃʌt]
sang [sæŋ]

shut [ʃʌt]

закривати

sung [sʌŋ]

співати

sink [siŋk]

sank [sæŋk]

потонути

sit [sit]
sleep [sli:p]
sow [sou]
spell [spel]

sat [sæt]
slept [slept]
sowed [soud]
spelt [spelt]

sunk [sʌŋk]
sat [sæt]
slept [slept]
sown [soun]
spelt [spelt]

spend [spend]

spent [spent]

spent [spent]

spread [spred]

spread [spred]

spread [spred]

spring [spriŋ]

sprang [spræŋ]

stand [stænd]
steal [sti:l]
stick [stik]

stood [stud]
stole [stoul]

sprung [sprʌŋ]
stood [stud]
stolen ['stouln]

stuck [stʌk]

stuck [stʌk]

strike [straik]

struck [strʌk]
strove [strouv]
swept [swept]
swam [swæm]

struck [strʌk]
striven ['strivn]
swept [swept]
swum [swʌŋ]

swung [swʌŋ]
took [tuk]
taught [to:t]

swung [swʌŋ]
taken ['teikn]
taught [to:t]

гойдатися, мінятися

tore [to:]

torn [to:n]

рвати на шматки

strive [straiv]
sweep [swi:p]
swim [swim]
swing [swiŋ]
take [teik]
teach [ti:tʃ]
tear [teə]

risen ['rizn]
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підніматися
бігти, їхати (про
транспорт)
пиляти
сказати
бачити
продавати
посилати
налаштувати,
встановити
трясти
винен

сидіти
спати
сіяти
писати (вимовляти
слово по буквах)
тратити, проводити
(час)
поширювати,
намащувати
стрибати
стояти
красти
приклеювати,
дотримуватись
бити, страйкувати
старатися
підмітати
плавати
брати
навчати

tell [tel]
think [θink]
throw [θrou]
understand

told [tould]
thought [θo:t]
threw [θru:]
understood

told [tould]
thought [θo:t]
thrown [θroun]
understood

[ ,ʌndə
'staend]
wear [weə]
weave [wi:v]
weep [wi:p]
will [wil]
win [win]

[,ʌndə'stu:d]

[,ʌndə 'stu:d]

wore [wo:]
wove [wouv]
wept [wept]
would [wud]

worn [wo:n]
woven ['wouvn]
wept [wept]
-

won [wʌn]
wrote [rout]

won [wʌn]
written [ritn]

write [rait]
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розповідати
думати
кидати
розуміти

носити, одягатися
ткати
плакати
хочу
перемагати, вигравати
писати

Скорочення
підмет
смислова частина присудка
дієслово
допоміжне дієслово
другорядні члени речення
питальне слово
негативна частка
стверджувальне речення
заперечне речення
питальне речення
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Present Progressive
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Wh-?
Спеціальне
питання
Yes/no?
Загальне
питання

Wh-?
Спеціальне питання

Future Simple
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Yes/no?
Загальне питання

Past Simple
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Wh-?
Спецыальне
питання
Yes/no?
Загальне питання

Wh-?
Спеціальне питання

Present Perfect
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Yes/no?
Спеціальне питання

Past Progressive

62

Wh-?
Спеціальне питання
Yes/no?
Загальне питання

Wh-?
Спеціальне питання

Часова система англійського дієслова
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Yes/no?
Загальне питання

Словоутворюючі суфікси
Утворення дієслів

Словоутворюючі суфікси
Утворення іменників
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Словоутворюючі суфікси
Утворення прикметників
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Непряма мова

Пряма мова

Таблиця співвідношення часів
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What is subject – verb agreement?
Remember that every sentence must have a subject and a verb.
(See Chapter 10.) Subject-verb agreement means matching the right
verb from with each subject. Singular subjects take singular verb
forms; plural subjects take plural verb forms.
How do you know which verb forms are singular and which verb forms
are plural?In the present tense, most English verbs follow
these rules:
1.

2.

If the subject is a singular pronoun such as he, she, or it, or a
singular noun, then the verb should end in s or es. (We will call
any verb ending in s a singular verb.)
If the subject is I, you, we, they, or a plural noun, then the verb
should not end in s. (Exceptions: verbs ending in double s such
as boss, confess, and dress.)
Look at the following sets of examples:
Singular Subjects
She
He
It
Nobody
Mr.Franklin
The college
Plural Subjects
We
They
He and she
Some students
Mistakes

Singular Verb Forms(ending in s)
thinks
wishes(Notice in this case, es is added.)
happens
knows
works
offers
Plural Verbs ( not ending in s)
expect
study
talk
worry
happen
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Note: In verbs the letter s is a sing of the singular; in
nouns the letter s is a sing of plural. Compare:
One student writes.
Two students write.
The pronoun “I” always refers to one person, and the pronoun “you”
can refer to one person or more. To keep your subjects and verbs in
agreement, remember that with I and you present-tense verbs do not
add the s.
There is another way to know which verb forms end in s and
which do not. You can refer to a conjugation chart, a chart that gives
all forms of the verb in one tense ( time ).
Conjugation Chart of the Verb “To Work ”( present tense )
Singular

Plural

first person

I work

We work

second person

you work

you work

third person

he
she
it

they work
works
↑

Notice this s ending.
The present tense describes action in the present time. It may refer
to something that always happens or that usually happens. Most
subject-verb agreement problems occur with present-tense verbs because in the present tense the third-person singular verb is different
from the other verb forms. In the third-person singular, the verb has
the s ending. Therefore, in most of this chapter, we are going to concentrate on the present tense.
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Conjugation Chart of the Verb “To Explain” ( present tense )
Singular

Plural

first person

I explain

we explain

second person

you explain

you explain

third person

he
she
it

they explain
explains
↑
Notice this s ending.

Note: To explain is the infinitive form of the verb. To plus
a basic verb is an infinitive. It is called an infinitive
because it is not limited to a particular person or
tense.

Conjugation Chart of the Verb “To Say” ( present tense )
Singular

Plural

firs person

I say

we say

second person

you say

you say

third person

he
she
it

they say
says
↑
Notice this s ending.
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Avoiding Double
Negatives
(уникай подвійного заперечення)
In standard English a negative clause usually has only one negative
word. Look at the following examples:
I have no money. ( I do not have any money.)
We scarcely ever see each other.
I don’t want any of that.
Haven’t you ever gone bowling?
We hardly ever go to the movies.
We never see Ken anymore.
Each example has just one negative word (in boldface). Each example
expresses a negative idea.
If there are two or more negative words, the meaning of the sentence
changes. The negative words cancel each other out. Look at the next
examples.
INCORECT:
CORRECТ:

I don’t have no money.
I don’t have any maney.

INCORECT:
CORRECТ:

We don’t scarcely ever see each other.
We scarcely ever see each other.

INCORECT:
CORRECТ :

I don’t want none of that.
I don’t want any of that.
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INCORECT: Haven’t you never gone bowling?
CORRECТ:
Haven’t you ever gone bowling?
INCORECT:
CORRECТ:

We don’t hardly ever go to the movies.
We hardly ever go to the movies.

INCORECT:
CORRECТ:

We never see Ken no more.
We never see Ken anymore.

If you want a clause to be negative, use just one negative word.
Here is a list of some negative words:
hardly
never
no
nobody
none

no one
not (n’ t)
nothing
nowhere
scarcely

rarely
seldom
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THE PRINCIPAL PARTS OF A VERB
SIMPLE
FORM

SIMPLE
PAST

PAST
PARTICIPLE

PRESENT
PARTICIPLE

REGULAR
VERBS

finish
stop
hope
wait
play
try

finished
stopped
hoped
waited
played
tried

finished
stopped
hoped
waited
played
tried

finishing
stopping
hoping
waiting
playing
trying

IRREGULAR
VERBS

see
make
sing
eat
put
go

saw
made
sang
ate
put
went

seen
made
sung
eaten
put
gone

Seeing
making
singing
eating
putting
going

PRINCIPAL PARTS OF
A VERB:
(1) the simple form
English verbs have four
principal forms or
“parts.”

English verbs have four principal forms or "
parts."
The simple form is the form that is found in a
dictionary. It is the base form with no endings
on it.
(no final – s, – ed, or – ing.)

(2) the simple past

The simple past form ends in – ed for regular
verbs.
Most verbs are regular, but many common verbs
have irregular past forms. See the reference list of
irregular verbs.

(3) the past participle

The past participle also ends in – ed for regular
verbs. Some verbs are irregular. It is used in
perfect tenses and the passive.

(4) the present participle

The present participle ends in – ing ( for both
regular and irregular verbs). It is used in
progressive tenses (e. g., the present progressive
and the past progressive).
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PHRASAL VERBS (SEPARABLE)
(a) We put off our trip.

In (a): put off = a phrasal verb.*
A phrasal verb= a verb and a particle that
together have a special meaning. For example,
put off means "postpone."
A particle = a preposition ( e. g.,off,on) or an
adverb.
( e.g., away, back) that is used in a phrasal verb.
(b) We put off our trip.
Many phrasal verbs are separable.**In other
(c) We put our trip off.
words,
A NOUN can either follow or come between
(d) I turned on the light.
(separate) the verb and the particle.
(e) I turned the light on.
(b) and (c) have the same meaning.
(d) and ( e) have the same meaning.
(f) We put it off.
If a phrasal verb is separable, the PRONOUN
(g) I turned it on.
always comes between the verb and the particle;
the pronoun never follows the particle.
INCORRECT: We put off it.
INCORRECT: I turned on it.
SOME COMMON PHRASAL VERBS (SEPARABLE)
figure out…………find the solution to a problem
hand in...................give homework, test papers, etc., to a teacher
hand out……….......give something to this person, then that person, then
another person, etc.
look up…………..look for information in a dictionary, a telephone directory,
an encyclopedia,etc.
make up…………invent a story
pick up…………..lift
put down………..stop holding or carrying
put off…………...postpone
put on……………put clothes on one’s body
take off………….remove clothes from one’s body
throw away
put in the trash, discard
throw out
turn off…………stop a machine or a light
tutn on…………start a machine or a light
wake up……….stop sleeping
Write down……rite a note on a piece of paper
*Phrasal verbs are also called two-word verbs and three-word verbs.
**Some phrasal verbs are nonseparable.
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PHRASAL VERBS (NONSEPARABLE)
(a) I ran into Bob at the bank
yesterday.
(b) I saw Bob yesterday. I ran into
him at the bank.

If a phrasal verb is nonseparable, a
noun or
Pronoun follows (never precedes) the
particle.
INCORRECT: I ran Bob into at
the bank.
INCORRECT: I ran him into at
the bank.
SOME COMMON PHRASAL VERBS ( NONSEPARABLE)
call on…………..ask to speak in class
get over…………recover from an illness
run into………...meet by chance
get on…………..enter
get off…………..leave
a bus, an airplane, a train, a
subway, a bicycle
get in……………enter
a car, a taxi
get out of ……… leave
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