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Card № 1

напиши за зразком.

 One doll — two dolls  

1. One ball — three ball

2. One flag — four 

3. One bag — five 



Card № 2

напиши за зразком. 

 One fox — two foxes 

1. One box — three box

2. One glass — four

3. One bus — five



Card № 36

Доповни речення словами  are ,  aren’t .

1. Are you busy? — Yes, we .

2. Are they free? — No, they . 

3. Are you scared? — No, we .

4. Are we hungry? — Yes, we .

5. Are you and your friends tired? — No, we .



Card № 37

Подивись і напиши.

1. I have got twenty books.

2.   

3.  

1 2 3

20 15 11



Card № 69

Прочитай. Доповни речення словами  is  або  has . 
Підпиши імена. 

Harry  in the park with his friends. It 

 cold. He  got a scarf and a hat. He 

 talking to Ben. Ben  got jeans and 

a sweater. Anna  got a kite. Her kite  red.



Card № 70

Прочитай. Доповни речення поданими словами. 

am      like      play      have      go

 Hi! I am Willy. I like sport and music. On Tuesday I 

 swimming with my brother. On Thursday I  
a music lesson after school. 

 Hi! I  Jessica. I  art. After school on 

Friday I do my homework. Then I  tennis in the yard. 


