
https://bohdan-books.com/catalog/book/107182/


Brush-up Your English

В.В. Левандовська

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Посібник для позакласного читання

2 клас



2

Cyan_2 Black_2

This is a ball. The ball is little. It is red. The ball is new. It is 
on the carpet. The carpet is brown. The carpet is on the floor.

ball
carpet
floor

м’яч
килим
підлога

  

1. Repeat after teacher. Повтори за вчителем.

seat — sat    set — sat
seed — sad    said — sad
heed — had    heat — hat
neat — gnat    wreck — rack

2. Write the words in the correct order.  Напиши слова в пра
вильному порядку.

ball / The / is / little / .

carpet / is / The / brown / .

ball / a / This / is / .

red / It / is / .

[H] – [@] [e] – [@]

Lesson 1
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3. Match and colour. З’єднай і розфарбуй.

4. Translate into English. Переклади англійською мовою.

а) Це є м’ячик.

б) Це є хлопчик. 

в) Це є килим.

г) Це є червоний килим.

5. Learn the poem by heart. Вивчи віршик напам’ять. 

I want that ball.
I want it now.
I don’t care where
Or why or how.

I want to throw it
In the air,
And kick the thing
From here to there.

little ball

red cat

new carpet

brown floor
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Bill catches the ball. Bill throws the ball back. Jack catches 
it. Jack throws the ball to Bill. Bill drops the ball. He picks it 
up. Bill throws it over Jack’s head. Jack runs back. Bill jumps 
up. He catches the ball.

catch
drop
head
run
jump up

ловити
пропускати
голова
бігти
підстрибувати

1. Repeat after teacher. Повтори за вчителем. 

friend
address
dog
double

door
add
sad
band

twenty
got
today
cat

tea
stop
train
time

2. How many questions can you make with this table? Скільки 
запитань ти зможеш утворити за цією таблицею?

Have
Has

I
you
we
they
he
she
it

got

an apple?
a ball?
a friend?
shoes?
socks?
a toy?
а car?
a doll?

[d] [t]

Lesson 12
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3. Write some of them. Запиши декілька з них.

4. Let’s sing a song. Давай заспіваємо пісеньку.

If you’re happy and you know it,
clap your hands (clap clap).
If you’re happy and you know it, 
clap your hands (clap clap).
If you’re happy and you know it, 
and you really want to show it,
If you’re happy and you know it,
clap your hands (clap clap).

5. Write the letters. Впиши літери.

w v  (махати)

c o s  (зачиняти)

c t  (ловити)

p  (гратися) 

w l  (гуляти)

r n  (бігати)
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nice  [naIs]  гарний    
nose  [nEuz]  ніс

o
on  [On]  на
open  [’Eup(E)n]  відчиняти
over  [’EuvE]  над
owl  [aul]  сова

P
page  [peID]  сторінка
parrot  [’p@rEt]  папуга
paw  [pJ]  лапа
peacock  [’pi:kOk]  павич
pelican  [’pelIk(E)n]  пелікан
pet  [pet]  домашня тваринка
pick up  [pIk Bp]  піднімати
picture  [’pIkTE]  малюнок
play  [pleI]  гратися
pleased  [pli:zd]  задоволений
pupil  [’pju:p(E)l]  учень
put on  [put On]  одягати

r
raven  [’reIv(E)n]  ворон
red  [red]  червоний
roll  [rEul]  котитися
room  [ru:m]  кімната
rosy  [’rEuzI]  рожевий
run  [rBn]  бігти 

S
sandwich  [’s@nwID]  сандвіч
schoolgirl  [’skKlG :l]  школярка
see  [si:]  бачити
seven  [’sev(E)n]  сім
she  [Si:]  вона

shitr  [S :t]  сорочка
shoe  [Su:]  черевик
shoelace  [’Su:leIs]  шнурок  

для черевиків
show  [SEu]  показувати
sing  [sIN]  співати
sister  [’sIstE]  сестра
sit down  [sIt daun]  сідати
sleep  [sli:p]  спати
small  [smJl]  маленький
smell  [smel]  пахнути
smile  [smaIl]  посміхатися
snail  [sneIl]  равлик
sock  [sOk]  шкарпетка
son  [sBn]  син
song  [sON]  пісня
step outside  [step aut’saId]

виходити
stork  [stJk]  лелека
strong  [strON]  сильний
suit  [s(j)Kt]  костюм

T
take off  [teIk Of]  знімати, 

роздягатися
their  [FCE]  їх, їхні
them  [Fem]  їм
they  [FeI]  вони
this  [FIs]  ця, цей
through  [Uru:]  через, крізь
throw  [UrEu]  кидати
tie  [taI]  зав’язувати
tiger  [’taIGE]  тигр
together  [tE’GeFE]  разом
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too  [tu:]  теж, також
tooth (teeth)  [tu:U]  зуб (мн. зуби)
toy  [tOI]  іграшка
turn  [t :n]  повертати
turned up  [t :nd Bp]  кирпатий
two  [tu:]  два

V
very  [’verI]  дуже

W
want  [wOnt]  хотіти
warm  [wJm]  теплий
wave  [weE]  махати
wear  [weE]  носити
when  [wen]  коли
whiskers  [’wIskE]  вуса
white  [waIt]  білий
wild animal  [waIld ’@nIm(E)l]  

дика тварина
window  [’wIndEu]  вікно
with  [wIF]  з
wolf  [wulf]  вовк

y
yard  [jAd]  подвір’я,  двір
yellow  [’jelEu]  жовтий

Z
zebra  [’zHbrE]  зебра
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