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Я – допитлива бабуся,
Все життя старанно вчуся.

Я, онука моя Таня,
Прабабуся її Маня,

Мама, тато, всі вчимося,
Так в родині повелося!
Прабабуся досі жвава

Їй також завжди цікаво,
Хоч вона багато знає,
Пам’ятає, нас навчає.

Та хіба ж тут задніх пасти?
Треба ж і мені щось вкласти

В цю допитливу голівку,
Щоб розумна була дівка!

Довго думала-гадала...
То ж англійську я обрала,

Бо потрібна вона Тані
Буде вкрай для спілкування!
Те, що в школі вчили з Вами,

Пам’ятаєм ми роками!
Треба тільки щось згадати,

Ну а далі – працювати!
Що замислила – зробила!
Вже невдовзі Таню вчила
Не цілком, хоч через слово
То була англійська мова.
Я стою отут на сцені

Crazy granny, crazy granny…
Щоб було всім зрозуміло:
Відірватись вже не сила

Від англійської бабусі!
Таня вчить, я далі вчуся...
Головне в цьому навчанні –

Це родинне спілкування!
Іноземну добре знати:

Легше буде працювати,
Бо англійська меж не знає:

Наступає, наступає...
Це велика сила – слово!

Пам’ятаймо рідну мову!
Докоряти всім не треба,
Починати треба з себе!



В нас ми діти мами й тата,
А в англійців – козенята:                      ( вибігають діти-козенята і
Kids. А хто ж в них тоді мама?             мама-коза під музику із 
Здогадались? Ми так само!                    відомого мюзіклу )

              My family                                                 Politeness
             
Look, будь ласка: це ось я                     “Nice to meet you”, “thank you”,  
And вся family моя:                                                                          “sorry”,
Mummy, daddy, great- grandmother,  “If you please” та “don’t worry” -
Cousin, uncle, aunt and brother,           Слід завзято укладати
Granny, sister and grandpa.                  В голову свого маляти.
(Підпирає він стовпа).                             If you want to be polite,
Ти уважно придивись,                            You must say: ”Good-bye,
Запитай: ”And who is this?”                                                good night!”
Відповім я: “This is Masha,                   Спозаранку, darling соня,
Baby-sitter, няня наша.”                         You must say: “Hallo!
Запитай, чого мовчиш,                                                         Good morning!”
Meet my family хутчіш!                          Побажать good luck матусі,
“Nice to meet you,” – скаже мама,         “How are you?” спитать бабусю
Granny скаже: „Я – так само.”               Вдень до всіх: “Good afternoon!
“Pleased to meet you,” – скаже дід         Друзям: “Hope to see you soon!” 
І запросить на обід.                                  “welcome!”,”please” не забувай,
Я ж забув, як на біду:                               Будь polite and don’t be shy!
Як там? “How do you do?”

             
Щоб англійців розуміти,                           Мчить татусь мій на мопеді.       
Треба мову їхню вчити,                             Я кричу: „Тихіше, Daddy!”         
А абетку – перш за все.                              І згадала аж тоді:                         
Це вам успіх принесе!                                И слові цім three letters “d”!      
Всі зусилля – не даремні!                                                                                 
Ось і букви іноземні                                                                                         
Вам на зустріч поспішають,                                                                             
Вони ціну собі знають!                                                                                     

„Е-ге-гей!” – це “A” кричить,                   Ну а в слові “bumblebee”            
А за нею “B” біжить,                                 You can see three letters “e”!       



Потім “C” і решта всі...                             “b” також тут не одна:                
Do you know the ABC?                                Тричі пишеться вона!
Мама п’є на кухні coffee,                      „Ви” в них – “you” і „ти” так само,
Я жую іриску toffee.                               І не скаже English мама:                 
Першу букву поміняти -                        “Darling, you are not polite!”          
З coffee toffee будеш мати.                    “You” так “you”, завжди all right! 
Глянь: в кінці – дві букви “e”,               А подивимось швиденько:             
“f” чомусь також по дві.                        “I” велику чи маленьку                  
                                                                  Пишуть в реченнях англійці?
Букву “f” знайдеш відразу                     (Це вам також знадобиться).         
В слові “football”, “face” і “father”.     Ось і висновок вже скраю,             
“Father” – „батько” і „дідусь”               Хто кого в них поважає:                
Father Frost у них чомусь.                     Хто у них найголовніший,            
“Dad” – не „дід”, а звісно „тато”           Свій займенник так і пише:           
Слід завжди перекладати.                      “I” завжди в них головна,              
                                                                   А не „Ви” або „вона”!
Досить giggle – хихотати,                                                                                
Треба букви рахувати.                                                                                      
В цьому слові  (one, two, three)              Наше „я”[йа] in English “I” [ай].   
“g” я бачу зразу три!                               Ти про це не забувай!
В слові “egg” їх чомусь дві.                   Звісно є в них “і” маленька.          
Ти тримай це в голові!                            З „і” не плутай іноземку!

Перше, що нам треба знати –                 “J” в абетці next to “і”.                  
Як людину привітати.                              Червень, липень – June, July       
“How do you do.”, “Hallo!”                     Буква “J” розпочинає.                  
Букву “H” ти бачиш знову.                     Хтось ще й January згадає!          
В слові “Hi!” стара знайома                                                                            
Всьому світові відома!                            “J” про January почула –             
                                                                    „А про joke не забули?”
Ось кумедний їжачок.                              Люблять joke (жартувати)            
Полохливий він – hedgehog!                   Звісно, хлопці і дівчата.                
Придивись і підкажи,                               Люблять jam і  juice, і  jelly          
Скільки в слові “h”, “e”, “g”.                  Іграшки і каруселі,                        
                                                                    Люблять грати у футбол,   
                                                                    „Люблять kids to kick the ball” – 
Ми шанованій людині                              “K” про себе нагадала.                 
„ти” казати не повинні,                             (Вона next to “j” стояла).             
То ж звертаємось на „Ви”.                        Ще сказала: “Keep in mind:         
Ти затям собі, влови,                                 You must be polite and kind!”       
Що такої ось різниці                                                                                         



Не побачиш у англійців:                                                                                  

Lollipop, lollipop – 
Особливий сигнал “Stop!” – 
Диск зі словом (на жердині),
Зупиняє він машини.
Точно так льодяник зветься.
“Lick! (Лижи!) – він не жується!”
“L” малечу пригощала,
Щоб її запам’ятали.
Тричі “l” зустрінеш в слові
“Lullaby” – то „колискова”,
Що співала мама Тані:                  
“Sleep my baby, sleep my honey!”

Кличу я матусю: “Mummy!”
(She is cooking apple-jam).
В слові “Mummy” ну так само
Пишеться three letters “m”!

А за “m” крокує “n”.
You can see it в слові “pen”,
“Hen” і “ten”, а навпаки – 
“Net” читаєш залюбки!
“Internet” – це „павутина”,
Популярна в світі нині.

“O” букви “n” сусідка.
Ти впізнаєш її швидко:
Наша „о” і їхня “o”
Дуже схожі as you know.
Там, де дуже (very) hot
Живе hippo (бегемот),
Lion, leopard, зебра, слон...
Хто там ще? Let’s go on!

Серед свійських же тварин
Pet (улюбленець) один – 
Цуценя кумедне puppy
Подає Тетянці лапу.

“Paw” в англійців лапа 
зветься.
Piglet (порося) сміється:
Чиїсь лапки, чиїсь ніжки
Протоптали path (доріжку).
Каже chicken: „ Пі-пі-пі!
Ви впізнали букву “p”?”
Pig was pink and very pretty,
Впав in pool цієї ж миті!
Wash yourself і будеш happy!
(Я була в такій халепі!)

Має затишну квартиру
Невеличка руда squirrel.
Її вчинки тішать нас.
Funny squirrel feeds on nuts!

Quiet Діма (це сюрприз)
Виграв вікторину (quiz).
Questions, тобто всі питання,
Нелегкі були в змаганні!
Незвичайна і цікава
„Королівська” буква. Браво!
„В слові “queen” - сказала “q”-
Я теж першою стою!”

„Гляньте, гляньте! – каже “r” – 
Чи й не зірка: superstar!”
Потім додала сердито:
„Я присутня  у “Great Britain”!”

Look at English word “success”.
You can see three letters “s”,
You can see two letters “c”!
Позбирались тут усі!

В мене є одне питання:
Звідкіля в них те бажання



Лишні букви скрізь писати,
А одну лиш промовляти?
Слово „ножиці”, наприклад,
У англійців має вигляд
“Scissors”. Це вам не “success”:
Аж чотири букви “s”!

“S” як тільки це почула,
Аж на кріслі підстрибнула!
„”A” є першою в абетці,
Але всім вам доведеться
Визнати: я – головна,
I am – я, а не вона!
Я, я, я в англійській мові
Завершаю дієслово,
Якщо діє he, it, she!
Ти мене в кінці пиши!
Якщо хтось там щось там має,
Я про нього нагадаю!
Як без мене визначати
Вам володаря, малята?
Але правду ніде діти:
І апостроф, любі діти,
В цьому випадку присутній.
Ми з ним пара незабутня!
Так що я у нас в абетці
Головна, мені здається!
Як без мене, не збагну,
Утворити множину?”

„Ти занадто вже пихата
І говориш забагато!” – 
“A” промовила сміливо. –               
„Інші букви теж важливі!
Знаю: хлопчики й дівчата
Швидко можуть їх згадати.
Отака тобі забава:
І корисна, і цікава!”

Twentieth letter все чекала.
„Довго-довго я мовчала!
We are team in every text!
I am “T” and “U” is next.
Ти поглянь на слово “tutor”:
Поруч ми, як має бути!
Я ніколи не сварюсь.
We are equal. That’s the truth!” 

Є для учнів (pupils) норма:
Uniform носити (форму).
It must suit you (пасувати)
І хлоп’ятам, і дівчатам.
Допоможе вам змагання.
We have task, тобто завдання,
Знати букви, їх союзи.
Hurry up, the smartest user!
Use your brains! I beg of you!
Пам’ятаєш букву “u”?
Треба добре учням знати,
Як її в словах читати!

What about letter “V”?
Ось для вас слова нові:
“Verb”, “vocabulary”, “voice”.
Користуйтесь, girls and boys!
Нелегка до знань дорога.
“Victory” – це перемога!
Будь уважним і не плач.
Thank you, thank you very much!

“W” – не double “V”!
Do you like to watch TV?
You should go for a walk,
Wash your hands, do homework.
You must find your own way
To be well, тобто OK!

Exercises – різні вправи – 
Це корисно і цікаво.



It is easy. What the next?
Fill these boxes, read the text.
І настане той момент,
Коли скажуть: “Excellent!”

“X” в абетці – третя з краю.
“Y” за нею поспішає.
Аж до вечора чекала,
Щоб про неї ми згадали.

There are stars in the sky,
They are very, very high!
I’ll give you firefly.
Don’t cry! Good bye, good bye!

“Z” до виходу готова.
“Magazine” – цікаве слово.
Так журнал в англійців зветься,
В магазині продається!

Всім відоме слово “Zoo”.
Там побачиш ти козу,
Zebra там,  gazelle пасеться.
Як їм там усім живеться?

„Нуль” – то “zero” в англійців.
Нам це слово знадобиться.
“Lazy” також знати треба,
Але це вже – не про тебе!

В коротенькім слові “puzzle”
You can see дві “z” відразу.
Let’s  хутчіш слова складати,
Вчитись read, тобто читати.

Dear kids! В англійській мові
Все залежить, де у слові
Буква є (і інші де).
Так вона себе й веде:

Іноді мовчить, буває,
А частіше витворяє
Дивні звуки кожен раз,
Нібито дратує нас.
Якщо правил ти не знаєш,
Нізащо не відгадаєш,
Як та буква зазвучить!
Що поробиш? Треба вчить!
Це придумано не нами,
Так вже склалося віками.
Правила не важко вчити,
Треба тільки захотіти.
Любі хлопчики й дівчатка!
Вивчіть віршики спочатку.
Добре це допомагає,
Будьте впевнені, я знаю!
Вам це скоро знадобиться
Варто лише придивиться:
Іноземні букви – всюди!
Далі їх ще більше буде!
На коробках в магазині,
У журналі і вітрині,
В книжці, в тексті, в Інтернеті,
In newspaper (у газеті)...
Все вам буде зрозуміло!
Все тому, що добре вчили!



Попереду  “е”,  “і”,  “у”                       “c” і “k” – це дві подружки.   
Букву “c” як [ s ]  читай.                       “k” не може самотужки
[ k ]  для неї – наче маска,                     В багатьох словах стоять,
Пам’ятай про це, будь ласка.                Доведеться “c” позвать.
Що за люди ті англійці:                        Але “c” звучать не хоче!
“c” в них  [ k ]  у слові „киця”:             Притулилася охоче
“Cat”, а з “kitten” (кошеня)                 До girl-friend: the letter “k”
Зрозуміло все нам. Няв!                        І мовчить, і все О.K.!     

central, nice, rice, mice, face, ice,           cock, chick, duck, stick, pick
ceiling, place, city, pencil, recite,            black, clock, lock, kick, brick,
icicle, accident, circle, medicine,             back, hockey, jacket, bucket, 
decide, cinema, exercise, bicycle              neck, sick, ticket, pocket        

Буква “k” також буває                            Буква “r” цей фокус знає,             
В слові very, very shy.                             Попереду виставляє                       
Перед “n” вона благає:                           Занімілу “w”                                   
Мене тільки не читай!                             І шепоче:”I love you”.                   

knee, knife, knight, knit, knot,                  wrap, wrapper, write, wrong, wry  
know, knock, knapsack, known                                                                         

Буква “e”, я точно знаю,                        “r” сама стає німою
Часто слово завершає                              Після “e” в словах в кінці.
І мовчить, мовчить, мовчить...               Що за диво, мама моя,
Не збагну я. Треба вчить!                       Перевтілення оці!
Треба просто пам’ятати,                        
Щоб англійський текст читати.              writer, teacher, water, dinner
Learn the rules! I think, you must,        sister, driver, tiger, better, butter,
You can learn them very fast!                summer, winter, rubber, finger 

apple, table, nice,  five, name, lake,           
nose, cake, little, house, mouse, ice           
                                                                  



“Vowel” – то голосна.                              А якщо “gh” додати, 
Як читається вона?                                   Треба їх як „ай” читати!

Знати rules завжди згодиться,                 sight, fright, right, lighter, night,   
Бо велика є різниця                                   light, knight, bright, high, fight     
Як та vowel зазвучить.
Глянь: а де вона стоїть?                           Написати  слово “daughter” -
Кожне слово склади має,                         Взагалі складна робота.
Кожен учень визначає                              Важко людям на роботі...
Чи відкритий склад, чи ні,                       Напишу ще слово “naughty”.
Як читати голосні.                                   “Naughty”- цебто неслухняна,
Всім читати як в абетці                          Я ж пишу, пишу старанно,
Голосні нам доведеться,                           Напишу не раз, не два
Якщо склад відкритим є,                        В зошит я такі слова.
Якщо ні – складніш стає,
Бо ховатись букви раді,                            Hurry up!
Беруть участь в маскараді,                       must, butter, puddle, hundred        
Бачить їх – любий мастак,                        puzzle, hungry, button, uncle,
А звучать вони не так!                              cub, cut, cup, rub, run, lunch,    
Бачиш “u” – читаєш  [    ]!                        gun, bus, sun, number, puppy,
Як та бідна голова                                     duck, plus, supper, umbrella,
Зможе все запам’ятати?                            summer, plum, jump, dust, up
Стільки всього треба знати!                     drum, under, husband, bucket 
                
           Closed syllable                              Letter “e” ну повсякчас
          Закритий склад                              Геть заплутує всіх нас!
                                                                   Уявіть тільки собі:
Мова йде про склад закритий!               „е” у них звучить як  [ i ]!         
Пам’ятайте, children (діти),                    Наша „е” у них в абетці
Що англійську букву “i”                         Letter “e” давно вже зветься!
Ти як нашу „ і ”   читай                           В closed syllable, я знаю,
В closed syllable, мій милий.                  “е” звучить і виглядає
Це, I hope, зрозуміло?                             Як рідненька, як своя!
                                                                   You’re my pet! – читаю я.  
kiss, kick, lick, lipstick, milk, in,
chick, kitten, stick, rabbit, pink,                 end, ten, bend, pen, net, nest, 
his, bit, crib, big, pig                                  bed, red, left, well, help, best 



Я оглянутись не встиг,                             Слухай ще мою пораду: 
Виріс piglet, став він pig,                          In the middle – в центрі складу
Став він very, very fat.                             “y” звучатиме як  [ i ]!
Мамі дякуєм for that.                               Ти тримай це в голові!
                                                                     
Як відкриєш рот свій дуже,                      gymnast, lynx, mystery, syllable 
В слові “fat” звучить, мій друже,            sympathize, system                         
Буква “a” як sound   [     ]                                         
Це щось зовсим вже нове!                        В кінці слова -  так і знай:           
[    ]  звучить в закритім складі                 May be [ i ] and may be [ aі ]
(коли приголосний ззаді),                         Прочитати буде треба:
Хто за цим уважно стежить,                     “easy” –легко, а “sky” – небо.
Той читає, як належить!                           
                                                                      hungry, body, story, hardly, berry
that, cat, hat, hand, glad,                              happy, funny, baby, many, empty,
sad, stand, apple, lamp,                                tidy, cherry, merry, angry, puppy,
jam, ham, pan, man, can                               early, twenty,                                
                                                                       cry, cry-baby, try, my, sly, dry,
                                                                       July, shy, wry

                           
                                                                Інша мова – інші звуки.
                                                                Отака тобі наука:
                                                                Не важка і не легка!
                                                                Висунь кінчик язика,
athlete,                                                    Висунь, please, between your teeth
truth, theory, thrilling, throat,               І скажи при цьому  [    ]!                   
theatre, arithmetic, tooth, breath
bath, thread, thousand, thirty, three, thirsty, both, month, cloth, Thursday,   
thunderstorm, thank, health, thing, thin, thick,  think, thrush, sympathize      

“h” скажу я вам, малята,                     Язичок поміж зубами                        
 Хоче в парі працювати:                      Допоможе нам так само                    
 З “c” виходить дивна річ:                   Sound  [    ]   опанувать,                    
“h” створила sound  [    ]                     All together прочитать.                      
                                                                І ніяка то не мука –                           
 chick, chair, catch, cherry,                   Промовлять англійські звуки.          



 peach, cheep, cheese, chess,                 І для Діми, і для Тані                        
 chocolate, kitchen, children                  They are very, very funny.               

Ну а з “s” вона шипить,                       father, mother, brother, weather       
Тобто вже як  [    ]  звучить:                                                  

mushroom, shuffle, shock,
fish, dish, brush, sheep, show,               “t” і “h” взялись за руки                  
shopping, shirt, sheet, wash,                  І створили дивні звуки!                    
shame, shake, shape, shark,                   Попадуть комусь на очі – 
sharp, ship, shift, shut, she                     Зразу голову морочать:                    
                                                                 [    ]  звучить,  а  [    ]  вже зник,      
Буква “h”, також буває,                        Ти ж заглянь скоріш в словник!     
У мовчанку з нами грає:                       Відтоді і будеш знати,                      
„Я тихесенько стою,                              Де котрий з них промовляти.        
Після букви “w””:                                                                                    
whale, wheat, wheel, whimper,                  
whisper, white.
                                                               
Це можливо: промовчати,                                                                        
Коли хочеш запитати:                            
What and when, так само why,                                    
Where, which – ти добре знай!                                                                       
В слові “who” все навпаки:                   Ще є звуки чудернацькі!
“w” вже залюбки                                    Уяви собі зненацька:
Притулилася швиденько                        You are ill, у тебе нежить,
І мовчить собі тихенько.                        Маму дуже це бентежить!
Так же само в “whom” and “whose”.     Одному вона радіє:
Дивній все ж таки союз                          Що дитина добре вміє
Утворили ці хитрунки                            Вимовляти sound  [    ]
І чекають подарунка:                              Morning, evening, duckling, 
spring.
Щоб їх всі розпізнавали,                        А тепер мені скажи:
Як читати пам’ятали.                              Ну навіщо “n” ще й “g”? 
Буде і мені приємно,                               Я не знаю, не питай,
Бо вчите ви не даремно.                          Просто так запам’ятай.
                                                              
                                                              sing, long, song, wrong, king, wing,    
                                                              gosling, ceiling, sting, bring, young,
                                                              swimming, ring, nothing, shopping     



bee, beetle, tree, green, street,                   Голосні також всі раді
week, sheep, sleep, three, see,                    Брати участь в маскараді!
sweep, free, cheese, sweet,                         З double “е” не складно буде: 
beet, feed, feet                                             Довгий  [ i: ]  читають люди.       
Для “ea” та сама маска!                                                                                   
Пам’ятай про це, будь ласка!               
                                                         teacher, read, repeat, speak, season, sea,
                                                         eat, meat, cream, tea, please, leaf, tease 
                      
Double “о” постаралась:
Дуже добре заховалась!
Але я її найду
Там, де чую sound [ u: ]! 

                                                            food, spoon, goose, room, stool, moon,
                                                            soon, hoot, hoop 
                                            

Буква “r” в англійській мові                   “а” and “r” – це любі друзі,
Не смілива дуже в слові:                          А звучать в цьому союзі
Не кричить і не гарчить,                          Разом, вдвох, як довге [ a:]!
А частенько і мовчить.                             Прочитай такі слова:
Попереду letter “o” -  
“r” тоді втрачає мову!                              car, star, bar, far, park, dark,
Sound  [    ]  не програє:                            part, garlic, garden, darling,
Трохи довшим він стає!                            bark, farm, hard, mark, market,
                                                                     marmalade, shark, sharp, tart
or, port, pork, more, morning,                    carpet, arm, start, smart
cord, cork, corn, corner, horse,                  
sort, border, important, fork

Якщо ж “i” спереду стала –                      Ще одне вам треба знати, 
“r” її замаскувала,                                     Щоб змогли ви прочитати
Утворився sound [    ] –                             Про корівку і какао
Щось таке: ні „о”  ні „ьо”!                       Дуже швидко and right now:
                                                                     „Я попереду стою”, - 
bird, circle, girl, birch, circus,                     Каже “о”  “w”, 
dirty, firm, fir-tree, skirt, shirt                     А читати треба  [ au ]           
T-shirt, birthday, first, thirsty                      І не тільки в слові  “cow”!

Звук такий, запам’ятай,                             allow, how, town, crowd, wow 



Творить “r” не тільки з “і”!                      brown, flower, down, shower,
“е” звучать так само може,                        towel, clown, drown, growl 
Якщо “r” їй допоможе:                              
                      
person, term, dessert, prefer,                    Cow! Cow! Ось яка!
iceberg, certainly, permit, her                   Can you give нам молока?
                                                                   Попіклуєшся про нас - 
“u” також цей звук почула:                    We shell bring you
„А про мене не забули?                                             green fresh grass!
Ось що, друзі, вам скажу:                       Приготують нам какао,
З letter “r” я теж дружу,                         Thank you, thank you, dear cow! 
Ми як [    ] звучати вмієм
І удвох завжди радієм,
Коли чуєм [    ] від вас.
Don’t forget about us!

surname, nurse, hurt, curtain, cursor, suburb, burst, return, urgent
turn, curd, nursery, fur, curl, turkey, Thursday, turtle

Взагалі мені цікаво:                          Буква  “a”  шепоче  “u”: 
Де ще чути sound [ au ]?                  „Не дарма я тут стою!     
Yes, of course, у слові “house”,       Коли в парі стоїмо,
“cloud”, “bounty” and “mouse”.      То виходить sound  [    ]!”
А давайте порахуєм                          Англійською „Дід Мороз” -
Ті слова, де [ au ] чуєм.                    (Pay attention!) -  “Santa Claus”,
Don’t  shout! Don’t  pout!                Осінь – “autumn”, блюдце – 
“saucer”,
Count, please or go out!                    Той, хто stories пише – “author”!
Зачекайте, важливіше,                      [    ] створили  “а” and  “u”!
Як англійці [ au ] пишуть.                It is laudable of you,
Подивись, I beg of you:                     Якщо ти це пам’ятаєш,
Скрізь дві букви:  “ou”!                    Accurately прочитаєш:

trousers, mouth, south, blouse,          automobile, audacity, August, launch,  
mountain, fountain, loud, round,       bauble, sauce, saucepan, pause, fault,
counterpane, noun, proud, about      caution, because, audience
count, pronounce, cloud, ground, 
titmouse, shout, bounty



                                                            Pay attention: letter “q”
                                                            Всюди бачиш поруч з “u”!
                                                            Пару цю зустрінеш рідко,
Хіба може “ i ” шипіти?                   Ну, наприклад, в слові „швидко”,
Важко навіть уявити!                       Тобто “quickly” у англійців.
(та ще “o” поруч з “ i “!)                  Sound  [ kw ] нам знадобиться
Ну попробуй, прочитай!                   В слові  squirrel, question, quiz, 
You can’t guess, and don’t try,        “q” and “u” remember, please!
Краще це запам’ятай!
                                                            quack, quail, queen, quest, quite, 
attention, caution, question,               question-mark, quince, quarrel,
Don’t mention it!                                square, equal, squat                               
carnation, relation, vacation,
competition, exception,                                                                                      
dictation, solution,
dictionary, intermission,
permission, exclamation,                                                                                   
imagination, education,
collection, station, action

I am  small  and you are  tall.                    But I want to play with  ball.
We are friends. It’s first of  all.                  I like football  best of  all!
Let us go to dance  hall!                             That’s the truth: I often  fall,
There is the plate-glass   wall.                    But it hurts me least of  all!

You are boy and I am girl.                          I am always at your  call!
I invite you to dance  hall.                          And remember once for  all:
Be gallant, give up your  ball!                    We are friends, my stubborn girl.
I am waiting for your  call.                          All for one and one for  all!          



My family
Look, будь ласка: це ось я
And вся family моя: 
Mummy, daddy, great-
grandmother,  
Cousin, uncle, aunt and brother,     
Granny, sister and grandpa.            
(Підпирає він стовпа).                       
Ти уважно придивись,                      
Запитай: ”And who is this?”            
good night!”
Відповім я: “This is Masha,             
Baby-sitter, няня наша.”                   
Запитай, чого мовчиш,                     
Meet my family хутчіш!                   
Побажать good luck матусі,
“Nice to meet you,” – скаже мама,   
“How are you?” спитать бабусю
Granny скаже: „Я – так само.”        
Вдень до всіх: “Good afternoon!
“Pleased to meet you,” – скаже дід  
Друзям: “Hope to see you soon!”   
І запросить на обід.                           
“welcome!”,”please” не забувай,
Я ж забув, як на біду:                        
Будь polite and don’t be shy!
Як там? “How do you do?”

 
                                                             

Politeness
“Nice to meet you”, “thank you”, 
“sorry”,
“If you please” та  “don’t worry” - 
Слід завзято укладати
В голову свого маляти.
If you want to be polite,
You must say: ”Good-bye,
Спозаранку, darling соня,
You must say: “Hallo!
Good morning!”


