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Deutsch	 Ukrainisch	
6	Buchstaben,	Zahlen	 6	Букви,	Цифри	
der	Buchstabe	 Буква	
das	Wort	 слово	
die	Silbe	 склад	
A	a	 А	а	
B	b	 Б	б	
C	c	 		
D	d	 Д	д	
E	e	 E	e	
F	f	 Ф	ф	
G	g	 Ґ	ґ	
H	h	 Г	г	
I	i	 І	і	
J	j	 Дж	дж	
K	k	 К	к		
L	l	 Л	л	
M	m	 М	м	
N	n	 Н	н	
O	o	 О	о	
P	p	 П	п	
Q	q	 	
R	r	 Р	р	
	
	
	

	
7	Buchstaben,	Zahlen	 7	Букви,	Цифри	
der	Buchstabe	 Буква	
S	s	 С	с	
T	t	 Т	т	
U	u	 У	у	
V	v	 В	в		
W	w	 		
X	x	 		
Y	y	 		
Z	z	 З	з	
Ä	ä	 		
Ö	ö	 		
Ü	ü	 		
ß	 		
Au	au	 		
Ei	ei	 Ай	
Eu	eu	 Ой	ой	
Ch	ch	 Ч	ч	
Pf	pf	 ПФ	пф	
Sch	sch	 Ш	ш	
Sp	sp	 Шп	шп	
St	st	 Шт	шт	
	 	



8	Buchstaben,	Zahlen	 8	Букви,	Цифри	
die	Zahl	 Цифра		
null	 нуль	
eins	 один	
zwei	 два	
drei	 три	
vier	 чотири	
fünf	 п'ять	
sechs	 шість	
sieben	 сім	
acht	 вісім	
neun	 дев'ять	
zehn	 десять	
elf	 одинадцять	
zwölf	 дванадцять	
dreizehn	 тринадцять	
vierzehn	 чотирнадцять	
fünfzehn	 п'ятнадцять	
sechzehn	 шістнадцять	
siebzehn	 сімнадцять	
achtzehn	 вісімнадцять	
neunzehn	 дев'ятнадцять	
	
9	Buchstaben,	Zahlen	 9	Букви,	Цифри	
die	Zahl	 Цифра		
zwanzig	 двадцять	
einundzwanzig	 двадцять	один	
zweiundzwanzig	 двадцять	два	
dreiundzwanzig	 двадцять	три	
dreißig	 тридцять	
vierzig	 сорок	
fünfzig	 п'ятдесят	

sechzig	 шістдесят	
siebzig	 сімдесят	
achtzig	 вісімдесят	
neunzig	 дев'яносто	
hundert,	einhundert	 сто,	сто	
zweihundert	 двісті	
dreihundert	 триста	
vierhundert	 чотириста	
fünfhundert	 п'ятсот	
sechshundert	 шістсот	
siebenhundert	 сімсот	
achthundert	 вісімсот	
neunhundert	 дев'ятсот	
	
10	Buchstaben,	Zahlen	 10	Букви,	Цифри	
die	Zahl	 Цифра		
tausend,	eintausend	 тисяча,	одна	тисяча	
die	Million	 мільйон	
die	Milliarde	 мільярд	
zählen	 рахувати	
rechnen	 обчислювати	
gleich	 дорівнює(вати)	
ungefähr	 приблизно	
plus	 плюс	
minus	 мінус	
mal	 помножити	
geteilt	(durch)		 поділити	(на)	
kleiner	(als)		 менше	(ніж)	
größer	(als)		 більше	(ніж)	
das	Prozent	 відсоток	
der	Bruch	 дріб	
der	Einer	 одиниці	



der	Zehner	 десятки	
der	Hunderter	 сотні	
der	Tausender	 тисячі	
	
11	Buchstaben,	Zahlen	 11	Букви,	Цифри	
messen	 міряти	
messen	 міряти	
die	Länge	 довжина	
der	Millimeter	 міліметр	
der	Zentimeter	 сантиметр	
der	Meter	 метр	
der	Kilometer	 кілометр	
abmessen	 виміряти	
der	Milliliter	 мілілітр	
der	Liter	 літр	
wiegen	 важити		
das	Gewicht	 вага	
die	Waage	 ваги	
das	Milligramm	 міліграм	
das	Gramm	 грам	
das	Kilogramm	 кілограм	
	
12	sich	unterhalten	 12	спілкуватися	
wichtige	Wörter	und	Sätze	 важливі	слова	та	речення	
ja	 так	
nein	 ні	
Ich	weiß	nicht.	 Я	не	знаю.	
vielleicht	 можливо	
bitte	 будь	ласка	
danke	 дякую	
Entschuldigung	 вибачте	
Stopp	 Стоп,	Зупинись	

Guck	mal!	 Подивись!	
Komm!	 Ходімо!	
Ich	brauche	Hilfe.	 Мені	потрібна	допомога.	
Ich	verstehe.	 Я	розумію.	
Ich	verstehe	nicht.	 Я	не	розумію.	
...	etwas	anderes!	 ...	щось	інше!	
wiederholen	 повторити,	повторювати	
aufschreiben	 записувати	
zeichnen	 малювати	
übersetzen	 перекладати	
	
13	sich	unterhalten	 13	спілкуватися	
begrüßen,	verabschieden	 привітатися	-	попрощатися	
Hallo!	 Привіт!	
Hi!	 Привіт!	
Wie	geht‘s?	 Як	справи?	
Guten	Morgen!	 Доброго	ранку!	
Guten	Tag!	 Добрий	день!	
Guten	Abend!	 Добрий	вечір!	
Tschüss!	 Бувай!	Па-па!	
Auf	Wiedersehen!	 До	побачення!	
Bis	später!	 Побачимось!	
Bis	morgen!	 До	завтра!	
Schönen	Tag	noch!	 Гарного	дня!	
Schönes	Wochenende!	 Гарних	вихідних!	
Gute	Nacht!	 Надобраніч!	
Schlaf	gut!	 Добре	виспатись!	
Träum	was	Schönes!	 Солодких	снів!	
	 	



14	sich	unterhalten	 14	спілкуватися	
sich	vorstellen	 представлятись	
Ich	heiße	...	 Мене	звати	...	
Ich	bin	...	Jahre	alt.	 Мені	...	років.	
Ich	wohne	in	...	 Я	живу	у	...	
Ich	komme	aus	...	 Я	з	...	
Ich	spreche	...	 Я	говорю	...	
Deutsch	 німецька	мова	
Englisch	 англійська	мова	
Ukrainisch	 українська	мова	
Ich	bin	...	 Я	(є)	...		
ledig,	Single	 неодружений	
verliebt	 закоханий	
verlobt	 заручений	
verheiratet	 одружений	
getrennt	 розлучений	
verwitwet	 вдівець,	вдова	
lesbisch	 лесбійський	
schwul	 гомосексуальний	
	
15	sich	unterhalten	 15	розмовляти	
sich	vorstellen	 представлятись	
der	Name	 ім'я	
der	Vorname	 ім'я	
der	Nachname	 прізвище	
der	Geburtsname	 дівоче	(отримане	при		
	 народженні)	прізвище	
die	Adresse	 адреса	
die	Mailadresse	 адреса	електронної	пошти	
die	Telefonnummer	 номер	телефону	
die	Mobilnummer	 номер	мобільного	телефону	
die	Straße	 вулиця	

die	Hausnummer	 номер	будинку	
die	Postleitzahl	 поштовий	індекс	
die	Stadt,	der	Wohnort	 місто,	місце	проживання	
das	Geburtsdatum	 дата	народження	
der	Geburtsort	 місце	народження	
das	Land	 країна	
die	Staatsangehörigkeit	 громадянство	
	
16	sich	unterhalten	 16	спілкуватись	
die	Leute	 люди	
der	Mensch	 людина	
jemand	 хтось	
niemand	 ніхто	
ein	anderer	 інший,	ще	якийсь	
der	Junge	 хлопець	
das	Mädchen	 дівчина	
der	Mann	 чоловік	
die	Frau	 жінка	
der	Freund	 друг	
die	Freundin	 подруга	
der	Nachbar	 сусід	
die	Nachbarin	 сусідка	
der	Partner	 партнер	
die	Partnerin	 партнерка	
der	Ehemann	 чоловік	
die	Ehefrau	 дружина	
das	Baby	 немовля	
das	Kind	 дитина	
der/die	Jugendliche	 підліток,	неповнолітній	
der/die	Erwachsene	 дорослий	
	
	



17	sich	unterhalten	 17	спілкуватись	
die	Leute	 люди	
die	Familie	 сім'я	
die	Eltern	 батьки	
die	Geschwister	 рідний	брат	або	сестра	
verwandt	 рідний			
der	Papa	 тато	
die	Mama	 мама	
der	Bruder	 брат	
die	Schwester	 сестра	
der	Vater	 батько	
die	Mutter	 мати	
der	Sohn	 син	
die	Tochter	 донька	
der	Opa	 дідусь	
die	Oma	 бабуся	
die	Großeltern	 бабуся	та	дідусь	
das	Enkelkind	 онук,	онучка	
der	Onkel	 дядько	
die	Tante	 тітка	
der	Cousin	 двоюрідний	брат	
die	Cousine	 двоюрідна	сестра	
	
18	sich	unterhalten	 18 спілкуватись 
die	Leute	 люди	
ich	 я	
du,	Sie	 ти,	Ви	
er	 він	
sie		 вона	
mein		 мій	
dein,	Ihr	 твій,	Ваш	
sein		 його	

ihr		 її	
mir		 мені	
dir,	Ihnen		 тобі,	Вам	
ihm		 йому	
ihr		 їй	
mich		 мене	
dich,	sich		 тебе,	Вас	
ihn		 його	
sie		 її	
sich		 себе	
sich	 себе	
	
19	sich	unterhalten	 19	спілкуватись	
die	Leute	 люди	
es	 воно	
wir	 ми	
ihr,	Sie		 ви,	Ви	
sie	 вони	
sein	 його		
unser	 наш	
euer,	Ihr	 ваш,	Ваш	
ihr	 їхній	
ihm	 йому	
uns	 нам	
euch,	Ihnen	 вам,	Вам	
ihnen		 їм	
es	 його	
uns	 нам	
euch,	sich	 вам,	Вам,	собі		
sie	 їм	
sich	 себе,	собі		
sich	 себе,	собі		



20	sich	unterhalten	 20	спілкуватись	
kommentieren	 коментувати	
ok,	okay	 нормально	
gut	 добре	
super	 супер	
schlau	 розумний	
toll	 чудово	
prima	 відмінно	
lustig	 весело	
witzig	 смішно	
gerecht,	fair	 справедливо,	чесно	
erlaubt	 дозволено	
cool	 круто	
nett	 мило	
der	Spaß	 веселощі	
der	Quatsch	 дурниця	
der	Scherz	 жарт	
	
21	sich	unterhalten	 21	спілкуватись	
kommentieren	 	коментувати	
nicht	ok,	nicht	okay	 не	добре		
schlecht	 погано	
blöd	 дурний	
dumm	 тупий	
doof	 дурнуватий,	недолугий	
fies,	gemein	 противний,	підлий	
albern	 безглуздий,	нерозумний	
verrückt	 божевільний	
ungerecht,	unfair	 несправедливий,	нечесний	
verboten	 заборонений	
Keine	Lust!	 Нема	бажання!	Не	хочу!	
schade	 шкода	

egal	 байдуже	
das	Schimpfwort	 лайка	
der	Mist	 гній	
die	Scheiße	 лайно	
das	Arschloch	 наволоч	
	
22	sich	unterhalten	 22	спілкуватись	
etwas	ablehnen	 відмовитися	від	чогось	
Lass	das!	 Облиш	це!	
streiten	 сваритися	
schimpfen	 лаятись	
beleidigen	 ображати	когось		
frech	 зухвалий,	нахабний	
reinlegen	 обманювати	
provozieren	 провокувати	
ignorieren	 ігнорувати	
nerven	 дратувати	
grinsen	 шкірити	зуби	
gucken	 глянути	
anfassen	 доторкатись	
aufregen	 дратувати,	хвилювати	
ausrasten	 злитись	
durchdrehen	 виходити	з	себе	
drohen	 погрожувати	
kämpfen	 битись	
klauen,	stehlen	 красти	
abhauen	 накивати	п'ятами	
lügen	 брехати	
	 	



23	sich	unterhalten	 23	спілкуватись	
etwas	ablehnen	 відмовитися	від	чогось	
wegnehmen	 забирати	
kaputt	machen	 ламати	
werfen	 кидати	
drängeln	 штовхати	
hauen	 вдаряти	
Haare	ziehen	 тягнути	за	волосся	
schubsen	 пхати	
treten	 копати	
schreien	 кричати	
spucken	 плювати	
beißen	 кусати	
schmatzen	 цямкати	
kneifen	 щипати	
kratzen	 дряпати	
rülpsen	 відригувати	
pupsen	 пердіти	
lästern	 зводити	наклеп	
mobben	 знущатись,	цькувати	
stalken	 переслідувати	
hassen	 ненавидіти	
	
24	sich	unterhalten	 24	спілкуватись	
fragen	 питати	
die	Frage	 питання	
was	 що	
warum	 чому	
wann	 коли	
wer	 хто		
wen	 кого	
wem	 кому	

wessen	 чий,	чия,	чиє		
wo	 де	
woher	 звідки	
wohin	 куди	
womit	 чим	
wie	 як	
wie	viele	 скільки	
wie	viel	 скільки	
wie	weit	 як	далеко	
wie	spät	 котра	година	
wie	lange	 як	довго	
welcher	 	який	
	
25	sich	unterhalten	 25	спілкуватись	
kleine	Wörter	 маленькі	слова	(артиклі)	
der		 -		
die	 -		
das	 -		
ein		 -		
eine		 -		
ein		 -		
	
26	sich	unterhalten	 26	спілкуватись	
kleine	Wörter	 маленькі	слова		
auch	 також	
nicht	 ні	
und	 і	
oder	 або	
da	 тут	
weg	 нема			
hier	 тут	
dort	 там	



kein	 жодного	
ein	bisschen	 трохи	
sehr	 дуже	
gern	 охоче	
ein	paar	 пара	
wenig	 трошки	
viel	 багато	
alle	 всі		
etwas	 деякі	
nichts	 нічого	
einige	 певні	
jeder	 кожен	
	
27	sich	unterhalten	 27	розмовляти	
kleine	Wörter	 маленькі	слова	
noch	 ще			
mehr	 більше	
noch	mal	 ще	раз	
fertig	 готово	
mit	 з	
ohne	 без	
von	 від	
für	 для	
wenn	 якщо	
weil	 тому	що	
damit	 щоб	
dabei	 при	цьому	
aber	 але	
doch	 однак	
fast	 майже	
so	 такий	
allein	 сам	

zusammen	 разом	
als		 як	
wieder	 знову	
	
28	sich	unterhalten	 28	спілкуватись	
kleine	Wörter	 маленькі	слова	
in	 в	
neben	 поруч	
bei	 біля	
auf		 на	чомусь	
oben	 під	
über		 над	чимось	
drüber	 через	
drauf	 на	це	
unten	 внизу	
unter		 нижче	
drunter	 знизу	
gegen		 в	щось		
vor	 перед	
hinter	 за	
zwischen	 між	
um	 навколо	
vorn	 спереду	
hinten	 позаду	
außen	 ззовні	
innen	 всередині	
	 	



29	sich	unterhalten	 29	спілкуватись	
kleine	Wörter	 маленькі	слова	
auf	 відчинений	
zu	 зачинений	
an	 ввімкнений	
aus		 вимкнений	
nach	 до,	в	
zu	 у	напрямку	до	
an		 біля		
ab		 відчіплений,	відірваний,	знятий	
rein	 всередину	
raus	 на	зовні	
durch		 крізь	
aus		 з		
rauf	 вгору	
runter	 вниз	
her		 сюди	
hin		 туди	
links	 ліворуч	
rechts	 праворуч	
geradeaus	 прямо	
vorbei		 мимо 
	
30	sich	unterhalten	 30	спілкуватись		
etwas	tun	 робити	щось	
tun	 робити	
möchten	 хотіти	
mögen	 подобатись		
haben	 мати	
waren	 було	
sein	 є	
werden	 буде	

machen	 робити	
können	 могти	
sollen	 бути	повинним	
müssen	 мусити	
dürfen	 дозволяти	
wollen	 хотіти	
brauchen	 потребувати	
wünschen	 бажати	
freuen	 радіти	
denken	 думати	
wissen	 знати	
erinnern	 пригадувати	
vergessen	 забувати	
	
31	sich	unterhalten	 31спілкуватись	
etwas	tun	 робити	щось	
anschauen	 дивись	на	
sehen	 бачити	
beobachten	 спостерігати	
hören	 чути	
sprechen,	sagen	 говорити,	казати	
erzählen	 розповідати	
unterhalten	 спілкуватися	
reden	 розмовляти	
fragen	 питати	
verstehen	 розуміти	
rufen	 кричати	
kommen	 приходити	
suchen	 шукати	
finden	 знаходити	
zeigen	 показувати	
helfen	 допомагати	



heißen	 називатись	
kennen	 знати	когось		
fehlen		 бракувати	
vermissen	 сумувати,	скучати	
	
32	sich	unterhalten	 32	спілкуватись	
etwas	tun	 робити	щось	
sitzen	 сидіти	
stehen	 стояти	
gehen	 ходити	
fahren	 їздити	
bleiben	 залишитися	
laufen,	rennen	 	бігати	
tanzen	 танцювати	
schwimmen	 плавати	
springen	 стрибати	
fallen	 падати	
liegen	 лежати	
fliegen	 літати	
bringen	 приносити	
holen	 забирати	
legen	 класти	
stellen	 ставити	
geben	 давати	
nehmen	 брати	
öffnen	 відкривати	
schließen	 закривати	
	
	
	
	
	

33	sich	unterhalten	 33	спілкуватись	
etwas	tun	 робити	щось	
essen	 їсти	
trinken	 пити	
schlafen	 спати	
arbeiten	 працювати	
aufstehen	 вставати	
waschen	 мити	
anziehen		 одягати	
ausziehen	 знімати	одяг		
lesen	 читати	
schreiben	 писати	
malen	 малювати	
schneiden	 (ви)різати	
singen	 співати	
spielen	 грати	
bauen	 будувати	
aussuchen	 вибирати	
anfangen	 починати	
aufhören	 припиняти	
drehen		 обертати	
drücken		 натискати	
	
34	sich	unterhalten	 34	спілкуватись	
etwas	tun	 робити	щось	
lachen	 сміятися	
weinen	 плакати	
trösten	 втішати	
mitmachen		 брати	участь	
treffen	 зустрічати	
abholen	 забирати	(когось	звідкись)	
einladen	 запрошувати	



besuchen	 відвідувати	
schenken	 дарувати	(подарунок)	
bekommen	 отримувати	
behalten	 залишати	в	себе	
verlieren	 губити	
lieben	 любити	
verlieben	 закохуватися	
umarmen	 обіймати	
küssen	 цілувати	
schmecken	 смакувати,	пробувати	на	смак	
riechen	 нюхати,	пахнути		
stinken	 смердіти	
rauchen	 курити	
	
35	sich	unterhalten	 35	спілкуватись	
etwas	tun	 робити	щось	
wohnen	 проживати	
leben	 жити,	існувати	
sterben	 помирати	
anstellen		 ставати	в	чергу		
warten	 чекати		
kaufen	 купляти	
bezahlen	 платити	
abwechseln	 чергувати	
abgeben	 віддавати	
teilen	 ділити	
leihen		 позичати	
diskutieren	 обговорювати	
abstimmen		 голосувати	
wählen	 вибирати	
bestimmen	 визначати,	встановлювати	
streiten	 сперечатись	

einsehen		 переконувати		
entschuldigen	 вибачитися	
vertragen	 ладити,	переносити		
	
36	Eigenschaften,	Gefühle	 36	Якості,	Почуття	
die	Eigenschaft	 Риса,	Якість	
gut	 добрий	
besser	 кращий	
schlecht	 поганий	
schlechter	 гірший	
kalt	 холодний	
warm	 теплий	
heiß	 гарячий	
jung	 молодий	
alt	 старий	
neu	 новий	
gebraucht		 уживаний	
langweilig	 нудний	
interessant	 цікавий	
spannend	 захоплюючий	
wichtig	 важливий	
richtig	 правильний	
falsch	 неправильний	
genau		 точний	
ungenau	 неточний	
	 	



37	Eigenschaften,	Gefühle	 37	Риси,	почуття	
die	Eigenschaft	 Риса	
müde	 втомлений	
wach	 що	прокинувся	
nett	 милий	
böse	 сердитий,	злий	
kaputt	 зламаний	
ganz	 цілий	
leer	 порожній	
voll	 повний	
schnell	 швидкий	
langsam	 повільний	
leise	 тихий	
laut	 голосний	
klein	 малий	
groß	 великий	
nass	 мокрий	
trocken	 сухий	
dünn	 стрункий	
dick	 товстий	
schön		 гарний	
hässlich	 потворний	
	
38	Eigenschaften,	Gefühle	 38	Риси,	Почуття	
die	Eigenschaft	 Риса,	Якість	
gleich		 однаковий	
ähnlich	 схожий	
verschieden,	anders	 різний,	інший	
das	Gegenteil	 протилежність	
fleißig	 працьовитий	
faul		 ледачий	
einfach	 легкий	

schwierig	 важкий,	складний		
stark	 сильний	
schwach	 слабкий	
leicht	 легкий	
schwer	 важкий	
fit	 у	хорошій	формі	
schlapp		 кволий,	слабкий	
arm	 бідний	
reich	 багатий	
mutig	 хоробрий	
vorsichtig	 обережний	
lebendig	 живий	
tot	 мертвий	
	
39	Eigenschaften,	Gefühle	 39	Риси,	Почуття	
die	Eigenschaft	 Риса,	Якість	
kurz	 короткий	
lang	 довгий	
hoch	 високий	
niedrig	 низький	
schmal	 вузький	
breit	 широкий	
sauber	 чистий	
schmutzig	 брудний	
weich	 м'який	
hart	 твердий	
glatt	 гладкий	
rau	 шершавий	
fest	 міцний	
locker	 розслаблений	
eng	 тісний	
weit	 вільний,	широкий	



winzig	 крихітний	
riesig	 гігантський	
nah	 близько	
fern	 далеко		
	
40	Eigenschaften,	Gefühle	 40	Риси,	Почуття		
die	Farbe	 Колір	
bunt	 барвистий,	кольровий	
durchsichtig	 прозорий	
hell	 світлий	
dunkel	 темний 
gelb	 жовтий	
orange	 помаранчевий	
rot	 червоний	
rosa	 світло-рожевий	
grün	 зелений	
blau	 синій	
lila	 фіолетовий	
pink	 яскраво-рожевий	
braun	 коричневий	
weiß	 білий	
grau	 сірий	
schwarz	 чорний	
beige	 бежевий	
gold	 золотий	
silber	 срібний	
bronze	 бронзовий	
	
	
	
	
	

41	Eigenschaften,	Gefühle	 41	Риси,	Почуття	
die	Form	 Форма	
die	Linie	 лінія	
das	Kreuz	 хрестик	
der	Kreis	 коло	
das	Oval	 овал	
das	Dreieck	 трикутник	
die	Raute	 ромб	
das	Quadrat	 квадрат	
das	Rechteck	 прямокутник	
der	Stern	 зірка	
der	Mond	 місяць	
das	Herz	 серце	
der	Tropfen	 крапля	
der	Würfel	 куб	
die	Ecke	 кут	
die	Kante	 ребро	поверхні		
die	Fläche	 грань			
das	Muster	 візерунок,	зразок	
gepunktet	 в	горошок	
gestreift	 в	полоску,	смугастий	
kariert	 в	клітинку	
	
42	Eigenschaften,	Gefühle	 42	Риси,	Почуття	
das	Gefühl	 Почуття	
die	Laune	 настрій	
lachen	 сміятися	
freuen	 радіти	
glücklich	 щасливий	
fröhlich	 веселий	
erstaunt,	überrascht	 здивований	
zufrieden	 задоволений	



aufgeregt	 схвильований,	збуджений	
gespannt	 зацікавлений	
neugierig	 допитливий	
stolz	 гордий	
gelassen		 розслаблений	
	
43	Eigenschaften,	Gefühle	 43	Риси,	Почуття	
das	Gefühl	 Почуття	
weinen	 плакати	
fürchten	 боятися	
ärgern	 злитись	
traurig	 сумний	
ängstlich	 боязкий,	тривожний	
wütend	 розлючений	
böse	 сердитий	
enttäuscht	 розчарований	
erschrocken	 наляканий	
entsetzt	 обурений	
besorgt	 стурбований	
frustriert	 роздратований	
schüchtern	 сором'язливий	
peinlich	 якому	ніяково		
nervös	 нервовий	
neidisch	 заздрісний	
eifersüchtig	 ревнивий	
	
44	essen,	trinken,	wohnen	 44	їсти,	пити,	жити	
essen	 їсти	
das	Frühstück	 сніданок	
das	Mittagessen	 обід	
die	Kaffeezeit	 час	на	каву	
das	Abendessen	 вечеря	

die	Vorspeise	 закуска	
der	Nachtisch	 десерт	
die	Portion	 порція	
Guten	Appetit!	 Смачного!	
lecker	 смачно	
eklig	 огидно	
hungrig	 голодний	
satt	 ситий	
die	Lebensmittel	 продукти	
vegetarisch	 вегетаріанський	
halal	 халяль	(мусульманський)	
koscher	 кошерний	
das	Müsli	 мюслі	
die	Cornflakes	 кукурудзяні	пластівці	
der	Joghurt	 йогурт	
der	Quark	 сир	
	
45	essen,	trinken,	wohnen	 45	їсти,	пити,	жити	
essen	 їсти	
das	Brot	 хліб	
das	Weißbrot	 білий	хліб	
der	Toast	 тост	
das	Fladenbrot	 корж,	паляниця	
das	Brötchen	 булочка		
das	Croissant	 круасан	
das	Baguette	 багет	
das	Knäckebrot	 сухарик	
die	Butter	 вершкове	масло	
die	Margarine	 маргарин	
die	Wurst	 ковбаса	
die	Salami	 салямі	
der	Käse	 сир	



der	Streichkäse	 вершковий(плавлений)	сир	
der	Camembert	 камамбер	
der	Feta	 фета	
die	Marmelade	 варення	
der	Honig	 мед	
die	Schokocreme	 шоколадний	крем	
die	Erdnussbutter	 арахісова	паста	
	
46	essen,	trinken,	wohnen	 46	їсти,	пити,	жити	
essen	 їсти	
die	Kartoffel	 картопля	
die	Bratkartoffeln	 смажена	картопля	
der	Kartoffelbrei	 картопляне	пюре	
die	Pommes	 картопля	фрі	
die	Nudel	 макарони	
die	Spagetti	 спагетті	
der	Reis	 рис	
der	Milchreis	 рисовий	пудинг	
das	Couscous	 кус-кус	
der	Bulgur	 булгур	
die	Falafel	 фалафель	
der/das	Hummus	 хумус	
der	Kloß		 кнедлик	
der	Puffer		 дерун	
der	Pfannkuchen	 оладка	
die	Teigtasche	 вареник,	пельмень	
die	Suppe	 суп	
der	Auflauf	 запіканка	
die	Pizza	 піца	
die	Soße	 соус	
	
	

47	essen,	trinken,	wohnen	 47	їсти,	пити,	жити	
essen	 їсти	
das	Fleisch	 м'ясо	
die	Frikadelle	 котлета	
der	Braten	 запечене	м'со	
das	Kotelett	 відбивна	
das	Würstchen	 сосиска	
die	Bratwurst	 ковбаска	для	смаження	
die	Currywurst	 жарені	ковбаски	з	соусом	каррі	
der/das	Hotdog	 хот-дог	
das	Geschnetzelte	 нарізане	м'ясо	з	підливкою	
das	Schnitzel	 шніцель	
der	Hamburger	 гамбургер	
der	Döner	 кебаб	
das	Ei	 яйце	
das	gekochte	Ei	 варене	яйце	
das	Spiegelei	 смажене	яйце	
das	Rührei	 яєчня-бовтанка	
der	Schinken	 шинка	
der	Speck		 шпондер	
der	Fisch	 риба	
das	Fischstäbchen	 рибна	паличка	
	
48	essen,	trinken,	wohnen	 48	їсти,	пити,	жити	
das	Obst	 Фрукт	
der	Obstsalat	 фруктовий	салат	
schälen	 чистити	шкірку	
frisch	 свіжий	
faul		 гнилий	
der	Apfel	 яблуко	
die	Birne	 грушка	
die	Erdbeere	 полуниця	



die	Kirsche	 черешня	
die	Himbeere	 малина	
die	Brombeere	 ожина	
die	Heidelbeere	 чорниця,	лохина	
die	Johannisbeere	 смородина	
die	Pflaume	 слива	
die	Quitte	 айва	
die	Weintraube	 виноград	
die	Rosine	 родзинка	
der	Pfirsich	 персик	
die	Nektarine	 нектарин	
die	Aprikose	 абрикос	
die	Feige	 інжир	
	
49	essen,	trinken,	wohnen	 49	їсти,	пити,	жити	
das	Obst	 Фрукт	
die	Ananas	 ананас	
die	Banane	 банан	
die	Orange	 апельсин	
die	Mandarine	 мандарин	
die	Kiwi	 ківі	
die	Mango	 манго	
die	Grapefruit	 грейпфрут	
die	Zitrone	 лимон	
die	Melone	 кавун	
die	Dattel		 фінік	
die	Pomelo	 помело	
die	Physalis	 фізаліс	
die	Nuss	 горіх	
die	Walnuss	 волоський	горіх	
die	Haselnuss	 лісовий	горіх	
die	Mandel	 мигдаль	

die	Erdnuss	 арахіс	
die	Cashewnuss	 горіх	кешью	
die	Pistazie	 фісташка	
die	Kokosnuss	 кокос	
	
50	essen,	trinken,	wohnen	 50	їсти,	пити,	жити	
das	Gemüse	 Овоч	
der	Salat	 салат	
die	Möhre	 морква	
der	Pilz	 гриб	
die	Paprika	 (солодкий/болгарський)	перець	
die	Tomate	 помідор	
die	Zucchini	 цукіні	
die	Gurke	 огірок	
die	Gewürzgurke	 маринований	огірок	
die	grüne	Bohne	 зелена	квасоля	
die	rote	Bohne	 червона	квасоля	
die	Linse		 сочевиця	
der	Mais	 кукурудза	
die	Erbse	 горох	
die	Kichererbse	 нут	
die	Aubergine	 баклажан	
die	Okra	 окра,	бамбій	
die	Zwiebel	 цибуля	
der	Lauch	 цибуля-порей	
die	Lauchzwiebel	 зелена	цибуля	
der	Knoblauch	 часник	
	 	



51	essen,	trinken,	wohnen	 51	їсти,	пити,	жити	
das	Gemüse	 Овоч	
der	Kohl	 капуста	
der	Grünkohl	 капуста	(браунколь)	
der	Rotkohl	 червоноголова	капуста	
das	Sauerkraut	 квашена	капуста	
der	Blumenkohl	 цвітна	капуста	
der	Brokkoli	 броколі	
der	Rosenkohl	 брюссельська	капуста	
der	Kohlrabi	 кольрабі	
der	Spinat	 шпинат	
der	Rettich	 редька	
der	Spargel	 спаржа	
der	Kürbis	 гарбуз	
der	Rucola	 рукола	
das	Radieschen	 редиска	
die	Olive	 оливка	
die	Peperoni	 гострий	перець	
die	Kräuter	 трави	
der	Schnittlauch	 шніт-цибуля		
die	Petersilie	 петрушка	
der	Dill	 кріп	
	
52	essen,	trinken,	wohnen	 52	їсти,	пити,	жити	
der	Snack	 Перекус	
die	Süßigkeit	 солодощі		
Appetit	auf	...	 апетит	до...	(хотіти)	
das	Popcorn	 попкорн	
der/das	Kaugummi	 жувальна	гумка	
der	Keks	 печиво-крекер	
das	Plätzchen	 печиво	
der	Kuchen	 випічка	

die	Torte	 торт	
das	Eis	 морозиво	
die	Sahne	 вершки	
die	Schokolade	 шоколад	
der	Schokokuss	 крембо		
der/das	Bonbon	 цукерка,	льодяник	
der	Lolli	 льодяник	на	паличці	
das	Gummibärchen	 мармеладний	ведмедик	
das	Lakritz	 солодощі	з	лакриці	
die	Chips	 чіпси	
die	Erdnussflips	 кукурудзяні	палички	
die	Salzstange	 солона	соломка	
die	Brezel	 крендель	
	
53	essen,	trinken,	wohnen	 53	їсти,	пити,	жити	
die	Zutat	 Інгредієнт	
süß	 солодкий	
sauer		 кислий	
scharf	 гострий	
bitter	 гіркий	
das	Mehl	 борошно	
der	Zucker	 цукор	
das	Backpulver	 розпушувач	до	тіста	
die	Hefe	 дріжджі	
der	Vanillezucker	 ванільний	цукор	
der	Puderzucker	 цукрова	пудра	
das	Öl	 олія	
der	Essig	 оцет	
das	Gewürz	 спеція	
das	Salz	 сіль	
der	Pfeffer	 перець	
der/das	Curry	 каррі	



der/das	Ketchup	 кетчуп	
die	Mayonnaise	 майонез	
der	Senf	 гірчиця	
	
54	essen,	trinken,	wohnen	 54	їсти,	пити,	жити	
trinken	 пити	
das	Getränk	 напій	
der	Eiswürfel	 кубик	льоду	
der	Strohhalm	 соломка,	трубочка	
voll	 повний	
leer	 порожній	
durstig	 спраглий	
genug	 достатньо	
das	Wasser	 вода	
das	Mineralwasser	 мінеральна	вода	
das	stille	Wasser	 негазована	вода	
das	Leitungswasser	 водопровідна	вода,	вода	з-під	
крану		
der	Saft	 сік	
der	Apfelsaft	 яблучний	сік	
der	Orangensaft	 апельсиновий	сік	
die	Schorle	 шорлє	(сік	з	мінеральною	водою)	
die	Limonade	 лимонад	
die	Zitronenlimonade	 лимонад	
die	Orangenlimonade	 апельсиновий	лимонад	
die	Cola	 кола	
	
55	essen,	trinken,	wohnen	 55	їсти,	пити,	жити	
trinken	 пити	
die	Milch	 молоко	
der	Kakao	 какао	
der	Tee	 чай	

der	Kaffee	 кава	
der	Cappuccino	 капучино	
der	Espresso	 еспресо	
der	Latte	macchiato	 лате	макіате	
der	Milchkaffee	 кава	з	молоком	
der	Alkohol	 алкоголь	
alkoholfrei	 безалкогольний	
betrunken	 п'яний	
Prost!	 Будьмо!	
das	Bier	 пиво	
der	Sekt	 шампанське	
der	Weißwein	 біле	вино	
der	Rotwein	 червоне	вино	
der	Weinbrand	 бренді	
der	Cognac	 коньяк	
der	Schnaps	 шнапс	
	
56	essen,	trinken,	wohnen	 56	їсти,	пити,	жити	
das	Haus	 Будинок	
die	Wohnung	 квартира	
die	Etage	 поверх	
die	Treppe	 сходи	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 ліфт,	ліфт	
das	Zimmer	 кімната	
das	Wohnzimmer	 вітальня	
die	Küche	 кухня	
das	Badezimmer,	das	Bad	 ванна	кімната,	ванна		
das	Kinderzimmer	 дитяча	кімната	
das	Schlafzimmer	 спальня	
der	Flur	 коридор	
der	Abstellraum	 комора	
der	Keller	 підвал	



das	Dach	 дах	
die	Terrasse	 тераса	
der	Balkon	 балкон	
die	Tür	 двері	
das	Fenster	 вікно	
das	Rollo	 жалюзі,	ролокасети	
der	Vorhang	 штора	
	
57	essen,	trinken,	wohnen	 57	їсти,	пити,	жити	
das	Haus	 Будинок	
die	Möbel	 меблі	
der	Stuhl	 стілець	
der	Tisch	 стіл	
der	Schreibtisch	 письмовий	стіл	
der	Sessel	 крісло	
das	Sofa	 диван	
die	Kommode	 комод	
der	Schrank	 шафа	
das	Regal	 стелаж	
das	Bett	 ліжко	
das	Kissen	 подушка	
die	Bettdecke	 ковдра	
das	Bild	 картина	
der	Spiegel	 дзеркало	
die	Decke		 покривало		
der	Teppich	 килим	
die	Heizung		 опалення,	батарея	
der	Kamin		 камін	
die	Lampe	 лампа	
die	Steckdose	 розетка	
	
	

58	essen,	trinken,	wohnen	 58	їсти,	пити,	жити	
die	Küche	 Кухня	
das	Geschirr	 посуд		
das	Glas	 склянка	
der	Becher	 кухоль	
die	Tasse	 чашка	
das	Brett		 дошка	
der	Teller	 тарілка	
der	tiefe	Teller		 глибока	тарілка	
die	Untertasse	 блюдце	
die	Schüssel	 миска	
das	Schälchen	 мисочка	
die	Platte		 блюдо		
die	Serviette	 серветка	
die	Kanne	 глечик	
die	Kaffeekanne	 кавник	
die	Teekanne	 чайничок	для	чаю	
das	Besteck	 столові	прибори	
die	Gabel	 виделка	
das	Messer	 ніж	
der	Löffel	 ложка	
der	Teelöffel	 чайна	ложечка	
	
59	essen,	trinken,	wohnen	 59	їсти,	пити,	жити	
die	Küche	 Кухня	
der	Wasserkocher		 електричний	чайник	
die	Kaffeemaschine	 кавоварка	
die	Filtertüte	 фільтр	
der	Toaster	 тостер	
der	Herd	 плита	
der	Backofen	 духовка	
die	Mikrowelle	 мікрохвильова	піч	



der	Grill	 гриль	
die	Spüle	 мийка	
die	Spülmaschine	 посудомийна	машина	
der	Kühlschrank	 холодильник	
der	Gefrierschrank	 морозильна	камера	
die	Küchenmaschine		 кухонний	комбайн	
der	Mixer	 міксер	
der	Pürierstab	 блендер	
die	Küchenwaage	 кухонні	ваги	
die	Eieruhr	 таймер	для	яєць	
die	Küchenrolle	 паперові	рушнички	
das	Tablett		 піднос,	таця	
der	Essenwagen	 візок	для	їжі	
	
60	essen,	trinken,	wohnen	 60	їсти,	пити,	жити	
die	Küche	 Кухня	
kochen	 готувати	
braten	 смажити	
grillen	 готувати	на	грилі	
frittieren	 готувати	в	фритюрі	
dazu	geben	 додавати	
rühren	 перемішувати	
probieren	 спробувати	
backen	 випікати	
das	Küchenmesser	 кухонний	ніж	
der	Sparschäler	 ніж-очищувач	
der	Kochlöffel	 ложка	помішувати	
der	Pfannenwender	 кухонна	лопатка	
der	Schneebesen	 вінчик	
der	Stampfer		 товкач	для	карпотлі	
die	Kelle		 черпак,	ківш	
die	Küchenzange	 кухонні	щипці	

der	Dosenöffner	 консервний	ніж	
der	Flaschenöffner	 відкривачка	для	пляшки	
der	Korkenzieher	 штопор	
das	Rezept		 рецепт	
	
61	essen,	trinken,	wohnen	 61	їсти,	пити,	жити	
die	Küche	 Кухня	
der	Topf		 горщик,	каструля	
der	Deckel	 кришка	
die	Pfanne	 сковорідка	
das	Sieb		 сито	
die	Salatschleuder	 сушка	для	салату	
die	Auflaufform	 форма	для	випікання	
der	Messbecher	 мірник	
die	Rührschüssel	 чаша	для	змішування	
der	Teig	 тісто	
die	Teigrolle	 скалка	
der	Teigschaber	 скребок	для	тіста	
der	Backpinsel	 кондитерський	пензлик	
das	Backblech	 деко	
das	Backpapier	 папір	для	випічки	
die	Alufolie	 алюмінієва	фольга	
die	Frischhaltefolie	 харчова	плівка	
die	Ausstechform	 формочка	для	печива	
die	Kuchenform	 форма	для	випічки	
die	Schürze		 фартух	
der	Topflappen	 прихватка	
	 	



62	essen,	trinken,	wohnen	 62	їсти,	пити,	жити	
die	Hausarbeit	 Робота	по	дому	
Tisch	decken	 накривати	на	стіл	
abräumen	 збирати	зі	столу	
abwischen	 витирати	
der	Lappen	 ганчірка	
abwaschen		 мити	посуд	
das	Spülmittel	 миючий	засіб	
die	Spülbürste	 щітка	для	миття	посуду	
der	Schwamm	 губка	
abtrocknen	 витирати	на	сухо	
das	Geschirrtuch	 кухонний	рушник	
die	Spülmaschine	 посудомийна	машина	
der	Geschirrspültab	 таблетка	до	посудомийної		
	 машини	
die	Wäsche	 прання	
die	Waschmaschine	 пральна	машина	
das	Waschmittel	 засіб	для	прання,	пральний		
	 порошок	
der	Trockner	 сушарка	
aufhängen	 вивішувати	
die	Klammer	 прищепка	
das	Bügeleisen	 праска	
das	Bügelbrett	 прасувальна	дошка	
	
63	essen,	trinken,	wohnen	 63	їсти,	пити,	жити	
die	Hausarbeit	 Робота	по	дому	
aufräumen	 прибрати	
der	Staub	 пил	
staubsaugen	 пилососити	
der	Staubsauger	 пилосос	
fegen	 замітати	

der	Besen	 мітла	
der	Handfeger	 щітка	для	замітання	
das	Kehrblech	 совок	
putzen	 натирати	
der	Gummihandschuh	 гумова	рукавичка	
der	Eimer	 відро	
wischen		 протирати,	мити	
der	Müll	 сміття	
wegwerfen	 викидати	
rausbringen	 виносити	
die	Mülltonne	 контейнер	для	сміття	
der	Papiermüll	 паперові	відходи	
der	gelbe	Sack	 жовтий	мішок	
der	Biomüll	 органічні	відходи	
der	Restmüll	 змішані	відходи	
	
64	Körper,	Gesundheit	 64	Тіло,	Здоров'я	
die	Kleidung	 Одяг	
das	Oberteil	 верх,	верхня	частина	
die	Jacke	 куртка	
der	Anorak	 анорак	
der	Mantel	 пальто	
der	Pullover	 светр		
die	Strickjacke	 кардиган	
der	Pullunder	 светр-жилет	
die	Weste	 жилет	
das	Sweatshirt	 світшот	
die	Bluse	 блузка	
das	Hemd	 сорочка	
die	Krawatte	 краватка	
das	T-Shirt	 футболка	
das	Top	 топ	



die	Tunika	 туніка	
das	Kleid	 плаття	
der	Anzug	 костюм	
der	Schlafanzug	 піжама	
das	Nachthemd	 нічна	сорочка	
der	Bademantel	 халат	
	
65	Körper,	Gesundheit	 65	Тіло,	Здоров'я	
die	Kleidung	 Одяг	
der	Rock	 спідниця	
die	Hose	 штани	
die	Jogginghose	 спортивні	штани	
die	Latzhose	 напів-комбінезон	
die	Jeans	 джинси	
die	Shorts,	die	kurze	Hose	 шорти,	короткі	штани		
die	Leggings	 лосини	
die	Strumpfhose	 колготки	
die	Socke	 шкарпетка	
der	Kniestrumpf	 панчоха,	підколінка	
die	Unterwäsche	 спідня	білизна	
das	Unterhemd	 майка	
die	Unterhose	 труси	
der	BH	 бюстгальтер	
der	Gürtel	 пояс	
die	Hosenträger	 підтяжки	
	
66	Körper,	Gesundheit	 66	Тіло,	Здоров'я	
die	Kleidung	 Одяг	
der	Schuh	 взуття	
der	Halbschuh	 напівчеревик	
der	Stiefel	 чобіт	
der	Hausschuh	 тапочка	

der	Flipflop	 в'єтнамка	
die	Sandale	 сандаля	
der	Ballerina	 балетка	
der	Pumps	 взуття	на	каблуку	
das	Tuch		 косинка	
das	Kopftuch	 хустка	на	голову	
die	Kappe	 кепка	
der	Hut	 капелюх	
der	Schal	 шарф	
der	Handschuh	 рукавичка	
die	Mütze		 шапка	
das	Stirnband	 пов'язка	на	голову	
die	Regenjacke	 дощовик	
die	Regenhose	 дощові	штани	
der	Gummistiefel	 гумовий	чобіт	
der	Regenschirm	 парасоля	
67	Körper,	Gesundheit	 67	Тіло,	Здоров'я	
	
die	Kleidung	 Одяг	
das	Sportzeug	 спортивний	одяг	
das	Trikot	 вело	футболка,		

спортивна	футболка	
die	Sporthose	 спортивні	шорти	
der	Sportschuh	 спортивне	взуття	
der	Trainingsanzug	 спортивний	костюм	
die	Trainingsjacke	 спортивна	куртка	
die	Trainingshose	 спортивні	штани	
der	Fußballschuh	 футбольне	взуття	
die	Badesachen	 одяг	для	плавання	
die	Badehose	 плавки	
der	Badeanzug	 купальник	
der	Bikini	 бікіні	



der	Knopf	 гудзик	
der	Reißverschluss	 замок	
der	Schnürsenkel	 шнурівка	
die	Schleife	 бантик	
die	Kapuze	 капюшон	
der	Kragen	 комірець	
der	Ärmel	 рукав	
die	Tasche	 кишеня	
	
68	Körper,	Gesundheit	 68	Тіло,	Здоров'я	
die	Körperpflege	 Особиста	гігієна	
die	Toilette	 туалет	
das	Pissoir	 пісуар	
das	Klopapier	 туалетний	папір	
die	Waage	 ваги	
waschen	 мити	
das	Waschbecken	 умивальник	
die	Seife	 мило	
die	Flüssigseife	 рідке	мило	
der	Waschlappen	 мочалка	
abtrocknen	 витирати	
das	Handtuch	 рушник	
das	Deo	 дезодорант	
duschen	 приймати	душ	
die	Dusche	 душ	
das	Duschgel	 гель	для	душу	
das	Shampoo	 шампунь	
baden	 купатися	
die	Badewanne	 ванна	
der	Schaum	 піна	
das	Wattestäbchen	 ватнa	паличка	
	

	
69	Körper,	Gesundheit	 69	Тіло,	Здоров'я	
die	Körperpflege	 Особиста	гігієна	
Zähne	putzen	 чистити	зуби		
die	Zahnbürste	 зубна	щітка	
die	Zahnpasta	 зубна	паста	
die	Zahnspange	 брекети	
kämmen	 розчісувати	(волосся)	
der	Kamm	 гребінець	
die	Bürste	 щітка	
der	Föhn	 фен	
eincremen	 наносити	крем	
die	Creme	 крем	
die	Bodylotion	 лосьйон	для	тіла	
der	Lippenpflegestift	 бальзам	для	губ	
rasieren	 голитися	
der	Rasierer	 бритва	
der	Elektrorasierer	 електрична	бритва	
das	Aftershave	 засіб	після	гоління	
Nase	putzen	 чистити	ніс	
das	Taschentuch	 паперова	хусточка	
die	Slipeinlage	 прокладка		
der	Tampon	 тампон	
	
70	Körper,	Gesundheit	 70	Тіло,	Здоров'я	
die	Körperpflege	 Особиста	гігієна	
das	Haar	 волосся	
schneiden	 стригти		
färben	 фарбувати	
blond	 блондин	
die	Glatze	 лисина	
die	kurzen	Haare	 коротке	волосся	



die	langen	Haare	 довге	волосся	
die	Locken	 локони,	кучері	
die	Frisur		 зачіска	
der	Zopf	 коса	
der	Pferdeschwanz	 кінський	хвіст	
das	Haarspray	 лак	для	волосся	
die	Haarspange	 заколка	для	волосся	
der/das	Haargummi	 ризинка	для	волосся	
das	Haarband	 пов'язка	на	голову	
der	Haarreifen	 обруч	для	волосся	
der	Nagel	 ніготь	
die	Nagelschere	 манікюрні	ножиці	
die	Nagelbürste	 щіточка	для	нігтів	
	
71	Körper,	Gesundheit	 71	Тіло,	Здоров'я	
die	Körperpflege	 Особиста	гігієна	
schminken	 робити	макіяж	
der	Lippenstift	 помада	
der	Abdeckstift	 консилер	
das	Make-up	 макіяж,	тональний	крем	
der	Lidschatten	 тіні	для	повік	
die	Wimperntusche	 туш	
der	Kajalstift	 олівець	для	очей	
der	Nagellack	 лак	для	нігтів	
das	Parfüm	 парфуми	
das	Gesichtswasser	 тонік	для	обличчя	
das	Kosmetiktuch	 косметичні	серветки	
die	Watte	 вата	
der	Schmuck	 прикраса	
die	Kette	 ланцюжок	
das	Armband	 браслет 
der	Diamant	 діамант	

der	Ring	 кільце,	перстень	
der	Ohrring	 сережка	
das	Piercing	 пірсинг	
das	Tattoo	 татуювання	
	
72	Körper,	Gesundheit	 72	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
der	Körperteil	 частина	тіла	
der	Kopf	 голова	
das	Gesicht	 обличчя	
die	Stirn	 лоб	
das	Kinn	 підборіддя	
die	Wange	 щока	
das	Auge	 око	
das	Augenlid	 повіка	
die	Augenbraue	 брова	
das	Ohr	 вухо	
die	Nase	 ніс	
der	Mund	 рот	
die	Lippe	 губа	
die	Zunge	 язик	
der	Zahn	 зуб	
die	Zahnlücke	 проміжок	між	зубами	
der	Wackelzahn	 хиткий	зуб	
	
73	Körper,	Gesundheit	 73	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
die	Haut	 шкіра	
der	Muskel	 м'яз	
der	Knochen	 кістка	
das	Skelett	 скелет	
der	Oberkörper	 верхня	частина	тіла	



der	Hals	 шия	
die	Schulter	 плече	
die	Brust	 груди	
der	Bauch	 живіт	
der	Rücken	 спина	
der	Arm	 рука	
der	Ellenbogen	 лікоть	
die	Hand	 рука	(кисть	руки)	
das	Handgelenk	 зап'ястя	
der	Finger	 палець	
der	Daumen	 великий	палець	
der	Zeigefinger	 вказівний	палець	
der	Mittelfinger	 середній	палець	
der	Ringfinger	 безіменний	палець	
der	kleine	Finger	 мізинець	
	
74	Körper,	Gesundheit	 74	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
der	Unterleib	 нижня	частина	живота		
die	Hüfte	 бедро	
der	Po		 дупа	
das	Bein	 нога	
das	Knie	 коліно	
der	Fuß	 стопа	
das	Fußgelenk	 щиколотка	
die	Ferse	 п'ятка	
der	Zeh	 палець	ноги	
die	Scheide	 піхва	
der	Eierstock	 яєчник	
die	Gebärmutter	 матка	
die	Menstruation	 менструація	
der	Penis	 пеніс	

der	Hoden	 яєчко	
75	Körper,	Gesundheit	 75	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
das	Organ	 орган	
das	Gehirn	 мозок	
das	Herz	 серце	
die	Ader	 вена	
die	Lunge	 легеня	
die	Schilddrüse	 щитоподібна	залоза	
die	Bauchspeicheldrüse	 підшлункова	залоза	
die	Leber	 печінка	
die	Speiseröhre	 стравохід	
der	Magen	 шлунок	
der	Darm	 кишкa	
der	Blinddarm	 апендецит	
die	Niere	 нирка	
die	Blase		 сечовий	міхур	
der	Urin	 сеча	
der	Stuhlgang	 випорожнення	кишечника	
die	Figur	 фігура	
abnehmen	 втрачати	вагу	
zunehmen	 набирати	вагу	
	
76	Körper,	Gesundheit	 76	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
behindert,	die	Behinderung	 з	обмеженими	можливостями	
die	Barriere	 бар'єр	
barrierefrei	 безперешкодний	
die	Rampe	 пандус	
das	Hilfsmittel	 допоміжні	засоби	пересування	
das	Hörgerät	 слуховий	апарат	
das	Cochlear	Implantat	 кохлеарний	імплант	



die	Gehhilfe	 милиця	
der	Rollator	 ходунки	
der	Rollstuhl	 інвалідний	візок	
der	E-Rollstuhl	 електричний	інвалідний	візок	
die	Kontaktlinse	 контактна	лінза	
die	Brille	 окуляри	
die	Sonnenbrille	 сонцезахисні	окуляри	
die	Lupe	 збільшувальне	скло	
der	Langstock	 тактильна	тростина	
	
77	Körper,	Gesundheit	 77	Тіло,	Здоров'я	
der	Körper	 Тіло	
die	Kommunikation	 спілкування	
die	Bildkarte		 картка	з	малюнком	
das	Symbol	 символ	
die	Gebärde	 жест	
die	Taste	 кнопка	
die	Sprechtaste	 переговорна	кнопка	
der	Talker	 пристрій,	що	озвучує	слова		
die	Augensteuerung	 перевірка	зору	
	
78	Körper,	Gesundheit	 78	Тіло,	Здоров'я	
der	Arzt	 Лікар	
der	Zahnarzt	 стоматолог	
der	Notarzt	 лікар	швидкої	допомоги	
der	Krankenpfleger	 медбрат	
der	Therapeut	 терапевт	
gesund,	die	Gesundheit	 здоровий,	здоров'я	
krank,	die	Krankheit	 хворий,	хвороба	
die	Arztpraxis	 кабінет	лікаря	
das	Wartezimmer	 зал	очікування	
untersuchen	 оглядати		

abhören	 слухати	
Blut	abnehmen	 взяти	зразок	крові	
impfen	 вакцинувати	
Blutdruck	messen	 виміряти	артеріальний	тиск	
Blutzucker	messen	 виміряти	рівень	цукру	в	крові	
röntgen	 робити	рентген	
der	Ultraschall	 ультразвук	
das	Bakterium	 бактерія	
das/der	Virus	 вірус	
der	Mundschutz	 захисна	маска	
der	Einmalhandschuh	 одноразова	рукавичка	
	
79	Körper,	Gesundheit	 79	Тіло,	Здоров'я	
der	Arzt	 Лікар	
die	Erste	Hilfe	 перша	допомога	
das	Thermometer	 термометр	
das	Kühlkissen	 охолоджуюча	подушка	
die	Wärmflasche	 грілка	
das	Blut	 кров	
das	Pflaster	 пластир	
der	Verband	 бинт, пов'язка  
der	Gips	 гіпс	
das	Rezept		 рецепт	
die	Medizin		 ліки	
die	Tablette	 таблетки	
die	Spritze	 шприц	
der	Saft	 сироп	
der	Tropfen	 крапля	
das	Zäpfchen	 супозиторій,	свічка	
die	Salbe	 мазь	
die	Befruchtung	 запліднення	
die	Verhütung	 контрацепція	



die	Antibabypille	 протизаплідні	таблетки	
das	Kondom	 презерватив	
	
80	Körper,	Gesundheit	 80	Тіло,	Здоров'я	
der	Arzt	 лікар	
niesen	 чхати	
der	Husten	 кашель	
der	Schnupfen	 нежить	
die	Erkältung	 застуда	
der	Stich	 укол,	укус	комара	
die	Allergie	 алергія	
das	Asthma	 астма	
das	Fieber	 лихоманка	
die	Verletzung	 травма	
die	Beule	 гуля	
die	Verbrennung	 опік	
der	Sonnenbrand	 сонячний	опік	
die	Übelkeit	 нудота	
das	Erbrechen	 рвота	
der	Durchfall	 діарея	
die	Verstopfung	 запор	
der	Schwindel	 запаморочення	
die	Ohnmacht	 непритомність	
der	niedrige	Blutdruck	 низький	кров'яний	тиск	
der	hohe	Blutdruck	 високий	кров'яний	тиск	
	
81	Körper,	Gesundheit	 81	Тіло,	Здоров'я	
der	Arzt	 Лікар	
der	Schmerz	 біль	
dumpf	 притуплений	
stechend	 поколюючий	
der	Krampf	 судома	

der	Knochenbruch	 зламана	кістка	
die	Grippe	 грип	
die	Lungenentzündung	 пневмонія	
der	Tumor	 пухлина	
der	Diabetes	 цукровий	діабет	
die	Herzprobleme	 проблеми	з	серцем	
der	Schlaganfall	 інсульт	
die	Epilepsie	 епілепсія	
die	Depression	 депресія	
die	Psychose	 психоз	
die	Sucht	 залежність	
das	Krankenhaus	 лікарня	
operieren	 оперувати	
der	Aufwachraum	 післяопераційна	
das	Krankenzimmer	 палата	
	
82	Körper,	Gesundheit	 82	Тіло,	Здоров'я	
das	Baby	 немовля	
schwanger	 вагітна	
die	Hebamme	 акушерка	
der	Frauenarzt	 гінеколог	
die	Geburt	 народження	
schreien	 кричати	
trösten	 втішати	
stillen	 годувати	грудьми	
der	Schnuller	 соска-пустушка	
die	Babyflasche	 дитяча	пляшечка	
das	Milchpulver	 сухе	молоко	
die	Lerntasse	 навчальна	чашка	
aufwärmen	 розігрівати	
füttern	 годувати	
der	Brei	 каша	



der	Löffel	 ложка	
das	Gläschen	 баночка	
anziehen		 одягати	
der	Strampler	 дитячі	повзунки	
das	Lätzchen	 нагрудник	
der	Body	 боді	
	
83	Körper,	Gesundheit	 83	Тіло,	Здоров'я	
das	Baby	 Немовля	
wickeln	 пеленати,	замотувати		
die	Windel	 підгузок,	пелюшка	
das	Feuchttuch	 волога	серветка	
die	Creme	 крем	
die	Wickelunterlage	 пеленальний	матрас/дошка	
der	Wickelraum	 кімната	матері	та	дитини	
das	Töpfchen	 горщик	
zudecken	 накривати	
das	Babybett	 дитяче	ліжечко	
der	Schlafsack	 спальний	мішок	
das	Schlaflied	 колискова	
schieben	 возити	
der	Kinderwagen	 коляска	
der	Buggy	 коляска-тростина	
die	Sportkarre		 спортивний	візок	
krabbeln	 повзати	
die	Rassel	 брязкальце	
der	Kreisel		 дзига	
das	Schaukelpferd	 кінь-качалка	
	
	
	
	

84	Schule,	Arbeit	 84	Школа,	Робота	
die	Schule	 Школа	
die	KiTa,	der	Kindergarten	 дитячий	садок	
die	Gruppe	 група	
der	Erzieher,	die	Erzieherin	 вихователь	
der	Hort,	die	Betreuung	 група	продовженого	дня		
die	Grundschule	 початкова	школа	
die	Klasse	 клас	
der	Lehrer,	die	Lehrerin	 вчитель,	вчителька	
der	Schüler,	die	Schülerin	 учень,	учениця	
der	Stundenplan	 розклад	
Deutsch	 німецька	мова	
Mathe	 математика	
Sachunterricht	 природознавство	
Musik	 музика	
Kunst	 мистецтво	
Werken		 трудове	навчання	
Textiles	Gestalten	 шиття	
Sport	 спорт	
Schwimmen	 плавання	
Religion	 релігії	
der	Stuhlkreis	 сидіння	в	колі	
	
85	Schule,	Arbeit	 85	Школа,	Робота	
die	Schule	 Школа	
die	Oberschule	 середня	школа	
Biologie	 біології	
Chemie	 хімія	
Physik	 фізика	
Geschichte	 історія	
Erdkunde	 географія	
Politik	 політика	



Wirtschaft	 економіка	
Computer	 комп'ютерні	науки	
Technik	 технології	
Hauswirtschaft	 ведення	домашнього	
господарства	
die	AG		 гурток		
Englisch	 англійська	мова	
Französisch	 французька	мова	
Spanisch	 іспанська	мова	
Russisch	 російська	мова	
die	Ausbildung	 освіта	
die	Berufsschule	 училище		
das	Studium	 навчання	(у	вузі)	
die	Universität	 університет	
	
86	Schule,	Arbeit	 86	Школа,	Робота	
die	Schule	 Школа	
der	Raum		 авдиторія	
der	Klassenraum	 клас	
der	Gruppenraum	 спільна	кімната	
die	Toilette	 туалет	
die	Aula	 актова	зала	
der	Kiosk	 кіоск	
die	Mensa	 їдальня	
die	Cafeteria	 кафетерій	
das	Lehrerzimmer	 вчительська	кімната	
das	Sekretariat	 канцелярія	
die	Schulleitung	 адміністрація	школи	
der	Hausmeister	 домовпорядник	
der	Musikraum	 кабінет	музики	
der	Werkraum	 кабінет	трудового	навчання	
der	Computerraum	 комп'ютерний	кабінет	

der	Kopierraum	 копіювальна	кімната	
die	Bücherei	 бібліотека	
die	Umkleide	 роздягальня	
die	Sporthalle	 спортзал	
das	Schwimmbad	 басейн	
	
87	Schule,	Arbeit	 87	Школа,	Робота	
die	Schule	 Школа	
der	Unterricht	 урок	
die	Schultasche	 портфель	
packen	 пакувати	
leihen		 позичати	
aufpassen		 бути	уважним	
melden		 піднімати	руку,	щоб	відповісти	
unterschreiben	 підписувати	
verteilen	 роздавати	
ankreuzen	 позначати	хрестиком	
verbinden		 з'єднувати	
einkreisen	 обводити	
abhaken	 позначити	галочкою	
die	Aufgabe	 завдання	
das	Ergebnis	 результат	
die	Kontrolle	 перевірка	
der	Fehler	 помилка	
stören	 заважати	
schwänzen	 прогулювати		
das	Zeugnis		 атестат,	табель		
die	Zensur		 оцінка	
	 	



88	Schule,	Arbeit	 88	Школа,	Робота	
die	Schulsachen	 Шкільне	приладдя	
das	Papier	 аркуш	
das	Heft		 зошит	
der	Plan	 план	
das	Arbeitsblatt	 листок	із	завданнями	
abheften	 скріпляти		
der	Schnellhefter	 скорозшивач	
die	Mappe	 папка 
die	Postmappe	 папка	для	комунікації	з	батьками	
die	Hausaufgabe	 домашнє	завдання	
die	Lernbox	 навчальна	скринька	
die	Hülle		 обкладинка	
das	Klemmbrett	 папка	з	зажимом	
das	Buch	 книга	
das	Wörterbuch	 словник	
das	Lexikon	 енциклопедія	
der	Atlas	 атлас	
die	Tafel	 дошка	
die	Kreide	 крейда	
die	Pinnwand	 контактна	дошка	
die	Pinnnadel	 шпилька	
	
89	Schule,	Arbeit	 89	Школа,	Робота	
die	Schulsachen	 Шкільне	приладдя	
die	Federmappe	 пенал	
der	Stift	 олівець	
der	Bleistift	 простий	олівець	
der	Buntstift	 кольоровий	олівець	
der	Filzstift	 фломастер	
der	Folienstift	 ручка-фломастер	
der	Anspitzer	 точилка	

der/das	Radiergummi	 стиральна	гумка	
der	Kugelschreiber	 кулькова	ручка	
der	Füller		 чорнилька	ручка	
die	Tintenpatrone	 капсула	
der	Tintenlöscher	 ручка-стирачка	
der	Marker	 маркер	
das	Lineal	 лінійка	
das	Geodreieck	 трикутник	
der	Zirkel		 циркуль	
die	Schablone	 трафарет	
der	Taschenrechner	 калькулятор	
	
90	Schule,	Arbeit	 90	Школа,	Робота	
das	Büro	 Офіс	
die	Ablage	 підставка	для	документів	і	паперу		
der	Ordner	 папка-зшивач	
die	Kartei	 картотека	
das	Archiv	 архів	
der	Stempel	 штамп	
der	Aufkleber	 наліпка	
der	Zettel	 листочок	
die	Liste	 список	
der	Locher	 діркопробивач	
das	Heftgerät,	der	Tacker	 степлер,	скріпкозшивач	
die	Büroklammer	 скріпка	
das	Gummiband	 канцелярська	резинка	
schicken	 відправляти	
der	Brief	 лист	
die	Mail	 емейл	
die	Einladung	 запрошення	
der	Umschlag	 конверт	
die	Adresse	 адреса	



die	Briefmarke	 поштова	марка	
	
91	Schule,	Arbeit	 91	Школа,	Робота	
das	Büro	 Офіс	
anrufen	 телефонувати	
telefonieren	 розмовляти	по	телефону		
das	Telefon	 телефон	
der	Anrufbeantworter	 автовідповідач	
der	Computer	 комп'ютер	
der/das	Laptop	 ноутбук	
das	Tablet	 планшет	
das	Internet	 інтернет	
der	USB-Stick	 USB-накопичувач,	флешка	
die	Festplatte	 жорсткий	диск	
der	Drucker	 принтер	
der	Scanner	 сканер	
die	Tastatur	 клавіатура	
tippen		 набирати	текст	
die	Maus	 мишка	
anklicken	 клікати	
der	Kopierer	 копіювальний	пристрій,	ксерокс	
der	Aktenvernichter	 подрібнювач	паперу,	шредер	
	
92	Schule,	Arbeit	 92	Школа,	Робота	
die	Werkstatt	 Майстерня	
die	Fabrik	 завод,	фабрика	
der	Arbeiter,	die	Arbeiterin	 робітник,	робітниця	
der	Feierabend,	die	Freizeit	 кінець	дня,	вільний	час	
die	Betriebsferien	 корпоративні	свята	
die	Holzwerkstatt	 майстерня	по	дереву	
die	Metallwerkstatt	 	майстерня	по	металу	
die	Maschine	 верстат	

der	Maschinenraum	 машинне	відділення	
das	Lager	 склад	
die	Verpackung	 упакування	
die	Kleiderausgabe	 видача	одягу	
die	Umkleide	 роздягалка	
der	Spind	 шафка	
der	Kittel	 робочий	халат	
die	Arbeitshose	 робочі	штани	
der	Arbeitsschutz	 безпека	праці	
der	Schutzhelm	 захисний	шолом	
die	Warnweste	 захисний	жилет	
der	Arbeitshandschuh	 робоча	рукавичка	
	
93	Schule,	Arbeit	 93	Школа,	Робота	
die	Werkstatt	 Майстерня	
nähen	 шити	
die	Nadel	 голка	
der	Faden	 нитка	
das	Garn	 пряжа	
die	Nähmaschine	 швейна	машина	
der	Stoff	 тканина	
das	Leder	 шкіра	
das	Maßband	 сантиметрова	стрічка	
die	Wolle	 шерсть	
filzen		 валяти	
weben	 плести	
der	Textildruck	 текстильний	принт	
der	Ton		 глина	
töpfern	 виготовляти	вироби	з	глини		
das	Porzellan	 порцеляна	
das	Mosaik	 мозаїка	
	



94	Schule,	Arbeit	 94	Школа,	Робота	
die	Werkstatt	 Майстерня	
das	Werkzeug	 інструмент	
der	Hammer	 молоток	
die	Zange	 плоскогубці	
die	Axt	 сокира	
der	Schraubenzieher	 викрутка	
der	Schraubenschlüssel	 гайковий	ключ	
der	Hobel	 рубанок	
die	Feile	 напильник	
sägen	 пиляти	
die	Säge	 пилка	
die	Bügelsäge	 ножівка	
die	Motorsäge	 бензопила	
bohren	 свердлити	
die	Bohrmaschine	 дрелька	
der	Bohrer	 свердло	
das	Loch	 дірка	
der	Nagel	 цвях	
die	Schraube	 гвинт,	шуруп	
die	Mutter		 гайка	
der	Dübel	 дюбель	
	
95	Schule,	Arbeit	 95	Школа,	Робота	
die	Werkstatt	 Майстерня	
messen	 виміряти	
der	Zollstock		 дерев'яний	складний	метр		
die	Wasserwaage	 рівень	
streichen		 фарбувати	стіни	
die	Malerrolle	 малярний	валик	
der	Malerpinsel	 малярний	пензлик	
der	Schwamm	 губка	

das	Material	 матеріал	
das	Holz	 деревина	
das	Metall	 метал	
das	Eisen	 залізо	
der	Stein	 камінь	
der	Beton	 бетон	
der	Kunststoff	 пластик	
der	Schlauch	 шланг	
das	Rohr	 труба	
der	Draht	 провід,	дріт	
das	Zahnrad	 шестерня	
die	Spiralfeder	 спіральна	пружина	
	
96	Schule,	Arbeit	 96	Школа,	Робота	
der	Beruf	 Професія	
der	Bäcker	 пекар	
die	Bäckerin	 пекарка	
der	Fleischer,	der	Metzger	 м'ясник,	м'ясник	
die	Fleischerin,	die	Metzgerin	 м'ясник-жінка	
der	Koch	 шеф-кухар	
die	Köchin	 шеф-кухар	жінка	
der	Kellner	 офіціант	
die	Kellnerin	 офіціантка	
der	Verkäufer	 продавець	
die	Verkäuferin	 продавчиня	
der	Postbote	 листоноша	
die	Postbotin	 листоноша-жінка	
der	Frisör	 перукар	
die	Frisörin	 перукар-жінка	
der	Schneider	 кравець	
die	Schneiderin	 кравчиня	
der	Bauer	 фермер	



die	Bäuerin		 фермер-жінка	
der	Gärtner	 садівник	
die	Gärtnerin	 садівник-жінка	
	
97	Schule,	Arbeit	 97	Школа,	Робота	
der	Beruf	 Професія	
der	Maler	 художник,	муляр		
die	Malerin	 художниця,	муляр	-	жінка	
der	Elektriker	 електрик	
die	Elektrikerin	 електрик-жінка	
der	Mechaniker	 механік	
die	Mechanikerin	 механік-жінка	
der	Bauarbeiter	 будівельник	
die	Bauarbeiterin	 будівельник-жінка	
der	Tischler,	der	Schreiner	 тесляр,	столяр	
die	Tischlerin,	die	Schreinerin	 тесляр,	столяр	-жінка	
der	Architekt	 архітектор	
die	Architektin	 архітекторка	
der	Fahrer	 водій	
die	Fahrerin	 водійка	
der	Kapitän	 капітан	
die	Kapitänin	 капітан-жінка	
der	Pilot	 пілот	
die	Pilotin	 пілотесса	
der	Astronaut	 космонавт	
die	Astronautin	 космонавт-жінка	
	
	
	
	
	
	

98	Schule,	Arbeit	 98	Школа,	Робота	
der	Beruf	 Професія	
der	Erzieher	 вихователь	
die	Erzieherin	 вихователька	
der	Lehrer	 вчитель	
die	Lehrerin	 вчителька	
der	Sekretär	 секретар	
die	Sekretärin	 секретарка	
der	Hausmeister	 домоуправитель	
die	Hausmeisterin	 домоуправителька	
der	Raumpfleger	 прибиральник	
die	Raumpflegerin	 прибиральниця	
der	Bademeister	 рятувальник	
die	Bademeisterin	 рятувальниця	
der	Krankenpfleger		 медбрат	
die	Krankenschwester	 медсестра	
der	Altenpfleger	 доглядальник	літніх	людей		
die	Altenpflegerin	 доглядальниця	літніх	людей		
der	Arzt	 лікар	
die	Ärztin	 лікарка	
der	Therapeut	 терапевт	
die	Therapeutin	 терапевт-жінка	
	
99	Schule,	Arbeit	 99	Школа,	Робота	
der	Beruf	 Професія	
der	Filmemacher	 режисер	
die	Filmemacherin	 режисерка	
der	Schauspieler	 актор	
die	Schauspielerin	 актриса	
der	Fotograf	 фотограф	
die	Fotografin	 фотографиня	
der	Reporter	 репортер	



die	Reporterin	 репортерка	
der	Feuerwehrmann	 пожежник	
die	Feuerwehrfrau	 пожежник-жінка	
der	Polizist	 поліцейський	
die	Polizistin	 поліцейська	
der	Sicherheitsdienst	 працівник	служби	безпеки	
der	Sicherheitsdienst	 працівниця	служби	безпеки	
der	Chef	 шеф	
die	Chefin	 шефова	
der	Kollege	 колега	
die	Kollegin	 колега-жінка	
das	Team	 команда	
	
100	Freizeit	 100	Вільний	час	
die	Freizeit	 Вільний	час	
entspannen	 розслаблятися	
abhängen		 зависати	з	друзями	
verabreden		 домовлятись	про	зустріч		
treffen	 зустрічатися	
das	Buch	 книга	
das	Bilderbuch	 книжка	з	картинками	
der	Comic	 комікс	
der	Roman	 роман	
die	Zeitung	 газета	
die	Zeitschrift	 журнал	
das	Foto	 фотографія	
die	Kamera	 фотоапарат	
fernsehen	 дивитись	телевізор	
der	Fernseher	 телевізор	
der	Film	 фільм,	плівка	
die	DVD	 DVD	-диск	
die	Nachrichten	 новини	

die	Werbung	 реклама	
die	Serie	 серіал	
die	Show	 шоу	
	
101	Freizeit	 101	Вільний	час	
die	Freizeit	 Вільний	час	
die	Musik	 музика	
die	CD	 компакт-диск	
das	Hörbuch	 аудіокнига	
der	MP3-Player	 МР3-плеєр	
der	CD-Player	 CD-плеєр	
das	Radio	 радіо	
der	Kopfhörer	 навушники	
das	Smartphone	 смартфон	
der	Touchscreen	 сенсорний	екран	
die	SMS	 	текстове	повідомлення	
chatten	 переписуватись	повідомленнями	
das	Computerspiel	 комп'ютерна	гра	
die	Spielkonsole	 ігрова	приставка	
online	 онлайн	
offline	 офлайн	
die	Batterie	 батарея,	батарейка	
der	Akku	 акумулятор	
laden		 заряджати	
das	Kabel	 кабель	
	
	 	



102	Freizeit	 102	Вільний	час	
das	Märchen	 Казка	
das	Märchenbuch	 книга	казок		
vorlesen	 читати	вголос	
vorstellen		 уявляти	
verkleiden	 наряджатись	
die	Königin	 королева	
der	König	 король	
die	Prinzessin	 принцеса	
der	Prinz	 принц	
der	Zauberer	 чарівник	
die	Fee	 фея	
die	Hexe	 відьма	
der	Zwerg	 гном	
Aschenputtel	 Попелюшка	
Dornröschen	 Спляча	красуня	
Rotkäppchen	 Червона	Шапочка	
Schneewittchen	 Білосніжка	
Rapunzel	 Рапунцель	
Rumpelstilzchen	 Румпельштільцхен	
Frau	Holle	 Мати	Хульда	
Froschkönig	 Принц	Жаба	
	
103	Freizeit	 103	Вільний	час	
das	Märchen	 Казка	
die	Nixe	 русалка	
der	Held	 герой	
der	Roboter	 робот	
der	Riese	 велетень	
der	Ritter	 лицар	
der	Pirat	 пірат	
das	Schwert	 меч	

der	Schatz	 скарб	
der	Druide	 друїд	
der	Kobold	 гоблін	
der	Drache	 дракон	
das	Einhorn	 єдиноріг	
das	Gespenst	 привид	
der	Vampir	 вампір	
der	Alien	 інопланетянин	
das	Monster	 монстр	
der	Häuptling	 вождь	племені	
der	Indianer	 індіанець	
der	Cowboy	 ковбой	
der	Gefangene	 в'язень	
	
104	Freizeit	 104	Вільний	час	
spielen	 гратися	
das	Spielzeug	 іграшка	
die	Spielzeugkiste	 коробка	для	іграшок	
Ich	bin	dran.	 Моя	черга.	
Du	bist	dran.	 Твоя	черга.	
das	Auto	 машина	
der	Baustein	 кубик	
die	Kugelbahn	 лабіринт	для	кульки	
die	Kugel	 кулька	
der	Teddybär	 плюшевий	ведмедик	
das	Kuscheltier	 м'яка іграшка 
die	Handpuppe	 лялька-рукавичка 
die	Marionette	 лялька-маріонетка	
die	Puppe	 лялька	
der	Puppenwagen	 візочок	для	ляльки	
das	Puppenbett	 ліжко	для	ляльки	
das	Puppenhaus	 будиночок	для	ляльки	



der	Luftballon	 повітряна	кулька	
die	Windmühle	 вітряк	
die	Seifenblase	 мильні	бульбашки	
das	Jojo	 йо-йо	
	
105	Freizeit	 105	Вільний	час	
spielen	 гратися	
schummeln	 махлювати	
gewinnen	 вигравати	
verlieren	 програвати	
würfeln	 кидати	кубики	
der	Würfel		 ігровий	кубик	
setzen		 ходити	(у	грі)	
die	Figur	 фігура	
das	Spiel	 гра	
das	Brettspiel	 настільна	гра	
das	Bingo	 гра	"Бінго"	
das	Puzzle	 пазли	
die	Karte		 карта	
das	Kartenspiel	 гра	в	карти	
das	Memory	 гра	тренування	пам'яті	
das	Domino	 доміно	
sammeln	 збирати,	колекціонувати	
die	Sammelkarte	 колекційна	картка	
das	Sammelalbum	 альбом	для	колекціонування		
	 карток	
	
106	Freizeit	 106	Вільний	час	
spielen	 грати	
der	Spielplatz	 дитячий	майданчик	
schaukeln	 гойдатись	
rutschen	 спускаттись	з	гірки	

klettern	 вилазити	
das	Karussell	 карусель	
die	Schaukel	 гойдалка	
die	Rutsche	 гірка			
das	Klettergerüst	 шведська	стінка	
die	Wippe	 качеля	
die	Turnstange	 перекладина	
die	Wackelbrücke	 хиткий	міст	
das	Planschbecken	 дитячий	басейн	
der	Sand	 пісок	
die	Schaufel	 лопата	
der	Eimer	 відро	
das	Förmchen	 пасочка	
der	Drachen	 повітряний	змій	
der	Schlitten	 санчата	
der	Schneemann	 сніговик	
die	Schneeballschlacht	 гра	в	сніжки	
	
107	Freizeit	 107	Вільний	час	
spielen	 гратись	
ticken,	fangen	 наздоганяти,	ловити	
hüpfen	 підстрибувати	
springen	 стрибати		
verstecken	 ховатись		
der	Ball	 м'яч	
der	Hüpfball	 м'яч-стрибунець	
das	Seil	 мотузка	
die	Stelze	 ходуля	
das	Rutschauto	 дитячий	автомобіль	
das	Dreirad	 триколісний	велосипед	
der	Roller	 самокат	
das	Tretauto	 педальний	автомобіль	



der	Wagen	 машинка-причіп	
das	Laufrad	 біговел	
das	Fahrrad	 велосипед	
der	Helm	 шолом	
das	Skateboard	 скейтборд	
der	Rollschuh	 ролики	
der	Inliner	 ролики	з	одним	рядом	коліщат	
der	Knieschützer	 наколінник	
	
108	Freizeit	 108	Вільний	час	
der	Sport	 Спорт	
die	Sporthalle	 спортзал	
der	Sportplatz	 спортивний	майданчик	
das	Stadion	 стадіон	
der	Verein		 клуб	
der	Sportler	 спортсмен	
das	Team	 команда	
der	Trainer	 тренер	
der	Schiedsrichter	 суддя	
laufen,	joggen	 бігати	
turnen	 займатися	гімнастикою	
balancieren	 балансувати	
das	Trampolin	 батут	
das	Ballett	 балет	
das	Judo	 дзюдо	
das	Boxen	 бокс	
das	Autorennen	 автоперегони	
Auf	die	Plätze	...	 На	старт...	
...	fertig	...	 ...	увага	...	
...	los!	 ...	руш!	
das	Ziel	 фініш	
	

109	Freizeit	 109	Вільний	час	
der	Sport	 Спорт	
schießen		 забивати	
rollen	 котити	
werfen	 кидати	
fangen	 ловити	
der	Fußball	 футбол	
der	Kicker		 настільний-футбол	
das	Foul	 порушення	правил	
das	Tor		 ворота	
das	Tennis	 теніс	
das	Tischtennis	 настільний	теніс	
der	Handball	 гандбол	
der	Basketball	 баскетбол	
der	Federball	 бамбінтон	
der	Volleyball	 волейбол	
das	Cricket	 крикет	
das	Kegeln	 боулінг	
das	Hockey	 хокей	
das	Eishockey	 хокей	на	льоду	
das	Skilaufen	 катання	на	лижах	
das	Schlittschuhlaufen	 катання	на	ковзанах	
	
110	Freizeit	 110	Вільний	час	
die	Musik	 Музика	
der	Chor	 хор	
die	Band	 музична	група	
das	Orchester	 оркестр	
das	Konzert	 концерт	
das	Instrument	 інструмент	
die	Gitarre	 гітара	
die	E-Gitarre	 електрогітара	



die	Trommel	 барабан	
das	Schlagzeug	 барабанна	установка	
die	Trompete	 труба	
das	Saxofon	 саксофон	
die	Flöte	 флейта	
die	Querflöte	 поперечна	флейта	
die	Geige	 скрипка	
das	Cello	 віолончель	
das	Klavier	 фортепіано	
das	Keyboard	 синтезатор	
die	Orgel	 орган	
das	Akkordeon	 акордеон	
	
111	Freizeit	 111	Вільний	час	
die	Musik	 Музика	
der/die	Triangel	 трикутник	
die	Rassel	 маракас	
die	Klanghölzer	 ритмічні	палички	
der	Klangstab	 багатозвучна	трубка	
das	Xylophon	 ксилофон	
die	Glocke	 дзвіночок	
die	Klangschale	 музична	чаша		
die	Note		 нота	
das	Lied	 пісня	
die	Strophe	 куплет	
die	Melodie	 мелодія	
die	Klassik	 класика	
der	Jazz	 джаз	
die	Volksmusik	 народна	музика	
der	Schlager		 хіт	
der	Pop	 поп-музика	
der	Rock	 рок-музика	

der	Hiphop	 хіп-хоп	
der	Rap	 реп	
	
112	Freizeit	 112	Вільний	час	
basteln	und	malen		 майструвати	і	малювати	
basteln	 майструвати,	виготовляти		
zeichnen	 малювати	олівцями	
malen	 малювати	фарбами	
mischen	 змішувати	
falten		 згинати	
das	Papier	 папір	
die	Pappe	 картон	
der	Zeichenblock		 альбом	для	малювання	
die	Farbe	 фарба	
der	Malkasten	 набір	фарб	
der	Becher	 пластиковий/	паперовий	
стаканчик	
der	Pinsel	 пензлик	
die	Fingerfarbe	 пальчикові	фарби	
der	Schwamm	 губка	
das	Bild	 картина	
der	Malkittel	 халат	для	малювання		
ausmalen	 розмальовувати	
das	Malbuch	 книжка-розмальовка	
das	Mandala	 мандала	
der	Stempel	 штамп	
	 	



113	Freizeit	 113	Вільний	час	
basteln	und	malen	 майструвати	і	фарбувати	
schneiden	 різати,	вирізати	
die	Schere	 ножиці	
das	Cuttermesser	 канцелярський	ніж	
die	Pricknadel	 шило	
kleben	 клеяти	
der	Klebestift	 клей-олівець	
der	Flüssigkleber	 рідкий	клей	
das	Klebeband	 клейка-стрічка,	скотч	
kneten	 м'яти	
rollen	 катати	
die	Knete	 пластилін	
	
114	Stadt,	Landschaft,	Natur	 114	Місто,	Ландшафт,	Природа	
die	Stadt	 Місто	
das	Dorf	 село	
das	Haus	 будинок	
das	Hochhaus	 багатоквартирний	будинок	
der	Briefkasten	 поштова	скринька	
die	Bücherei	 бібліотека	
das	Schwimmbad	 басейн	
das	Café	 кафе	
das	Eiscafé	 кафе	з	морозивом	
die	Kneipe	 паб	
das	Restaurant	 ресторан	
der	Imbiss	 заклад	з	вуличною	їжею	
der	Dönerladen	 кебаб	
das	Kino	 кінотеатр	
das	Theater	 театр	
das	Musical	 мюзикл	
die	Disco	 дискотека	

das	Museum	 музей	
der	Zoo	 зоопарк	
der	Jahrmarkt	 ярмарок	
der	Zirkus	 цирк	
	
115	Stadt,	Landschaft,	Natur	 115	Місто,	Ландшафт,	Природа	
die	Stadt	 Місто	
der	Bauernhof	 ферма	
die	Scheune	 сарай	
der	Stall	 стайня	
der	Zaun	 паркан	
der	Platz		 площа	
das	Denkmal	 пам'ятник	
der	Friedhof	 цвинтар	
die	Mauer	 стіна	
die	Bank	 лавка	
die	Fahne	 прапор	
die	Windmühle	 млин	
das	Windrad	 вітряк	
die	Burg	 фортеця	
das	Schloss	 замок	
der	Turm	 вежа	
der	Leuchtturm	 маяк	
das	Amt	 установа	
das	Rathaus	 ратуша	
die	Polizeiwache	 відділення	поліції	
das	Gefängnis	 в'язниця	
	 	



116	Stadt,	Landschaft,	Natur	 116	Місто,	Ландшафт,	Природа	
einkaufen	 робити	покупки	
der	Markt	 базар	
der	Supermarkt	 супермаркет	
das	Einkaufszentrum	 торговий	центр	
der	Kiosk	 кіоск	
kaufen	 купляти	
verkaufen	 продавати	
bezahlen	 платити	
einpacken		 запаковувати	
der	Einkaufswagen	 візок	для	покупок	
der	Einkaufskorb	 кошик	для	покупок	
das	Laufband		 конвеєр	
die	Kasse	 касовий	апарат	
das	Portmonee	 гаманець	
das	Geld	 гроші	
der	Bon	 рахунок	
die	Tüte	 паперовий	пакет	
die	Flasche	 пляшка	
die	Kiste		 ящик	
die	Rolltreppe	 ескалатор	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 ліфт,	ліфт	
	
117	Stadt,	Landschaft,	Natur	 117	Місто,	Ландшафт,	Природа	
einkaufen	 робити	покупки	
der	Laden,	das	Geschäft	 магазин,	крамниця		
das	Kaufhaus	 універмаг	
das	Schreibwarengeschäft	 магазин	канцтоварів	
die	Post	 пошта	
die	Bäckerei	 пекарня	
der	Gemüsehändler	 овочевий	магазин	
die	Fleischerei,	die	Metzgerei	 м'ясний	магазин	

das	Fischgeschäft	 рибний	магазин	
das	Modegeschäft	 магазин	модного	одягу		
das	Schuhgeschäft	 магазин	взуття	
der	Spielzeugladen	 магазин	іграшок	
der	Buchladen	 книгарня	
die	Drogerie	 магазин	косметики	та	побутової		
	 хімії	
die	Apotheke	 аптека	
der	Frisör	 перукарня	
der	Optiker	 оптика	
der	Fahrradladen	 магазин	велосипедів	
die	Tierhandlung	 зоомагазин	
der	Baumarkt	 магазин	будівельних	матеріалів	
der	Flohmarkt	 блошиний	ринок	
	
118	Stadt,	Landschaft,	Natur	 118	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Geld	 Гроші	
der	Cent	 цент	
ein	Cent	 один	цент	
zwei	Cent	 два	центи	
fünf	Cent	 п'ять	центів	
zehn	Cent	 десять	центів	
zwanzig	Cent	 двадцять	центів	
fünfzig	Cent	 п'ятдесят	центів	
der	Euro	 євро	
ein	Euro	 один	євро	
zwei	Euro	 два	євро	
fünf	Euro	 п'ять	євро	
zehn	Euro	 десять	євро	
zwanzig	Euro	 двадцять	євро	
fünfzig	Euro	 п'ятдесят	євро	
100	Euro	 100	євро	



200	Euro	 200	євро	
500	Euro	 500	євро	
	
119	Stadt,	Landschaft,	Natur	 119	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Geld	 Гроші	
das	Kleingeld	 дрібні	гроші	
kosten		 коштувати	
der	Preis	 ціна	
kostenlos	 безкоштовно	
billig	 дешевий	
teuer	 дорогий	
die	EC-Karte	 дебетна	картка	
die	Kreditkarte	 кредитна	картка	
die	Bank		 банк	
der	Geldautomat	 банкомат	
das	Konto	 рахунок	
der	Kontoauszug	 виписка	з	банку	
	
120	Stadt,	Landschaft,	Natur	 120	Місто,	Ландшафт,	Природа	
der	Verkehr	 рух	машин	
das	Fahrzeug	 транспортний	засіб	
fahren	 їхати	
einsteigen	 заходити	в	транспорт	
aussteigen	 виходити	з	транспорту	
das	Auto	 машина	
das	Motorrad	 мотоцикл	
das	Fahrrad	 велосипед	
der	Anhänger	 причіп	
der	LKW,	der	Lastwagen	 вантажівка	
der	Pritschenwagen	 бортова	вантажівка	
der	Traktor	 трактор	
der	Bagger	 екскаватор	

das	Polizeiauto	 поліцейська	машина	
der	Krankenwagen	 машина	швидкої	допомоги	
die	Feuerwehr		 пожежна	машина	
der	Müllwagen	 сміттєвоз	
der	Rennwagen	 гоночний	автомобіль	
das	Taxi	 таксі	
der	Bus	 автобус	
die	Haltestelle	 автобусна	зупинка	
	
121	Stadt,	Landschaft,	Natur	 121	Місто,	Ландшафт,	Природа	
der	Verkehr	 Рух	транспорту	
anhalten	 зупинятись	
überqueren	 переходити	
parken	 паркуватись	
überholen	 обганяти	
die	Ampel	 світлофор	
der	Zebrastreifen	 пішохідний	перехід	
der	Parkplatz	 автостоянка	
das	Schild		 знак	
die	Straße	 вулиця	
die	Autobahn	 автобан	
die	Kreuzung	 перехрестя	
die	Kurve	 поворот	
der	Tunnel	 тунель	
die	Brücke	 міст	
der	Radweg	 велосипедна	доріжка	
der	Gehweg	 тротуар,	пішохідна	доріжка		
die	Baustelle	 будівельний	майданчик	
die	Tankstelle	 АЗС	
der	Unfall	 нещасний	випадок	
der	Stau	 затор	
	



122	Stadt,	Landschaft,	Natur	 122	Місто,	Ландшафт,	Природа	
der	Verkehr	 Рух	транспорту	
der	Bahnhof	 залізничний	вокзал	
das	Gleis,	der	Bahnsteig	 перон	
abfahren	 від'їжджати	
ankommen	 прибувати	
der	Zug,	die	Bahn	 поїзд,	залізниця	
der	Güterzug	 вантажний	поїзд	
die	Lok	 локомотив	
der	Waggon	 вагон	
der	ICE	 швидкий	поіїзд	
die	S-Bahn	 пасажирський	потяг	
die	U-Bahn	 метро	
die	Straßenbahn	 трамвай	
die	Seilbahn	 канатна	дорога	
der	Fahrplan	 розклад	руху	транспорту	
die	Fahrkarte,	das	Ticket	 квиток	
der	Zugbegleiter	 провідник	
der	Bahnübergang	 залізничний	переїзд	
offen	 відчинено	
geschlossen	 зачинено	
die	Schiene	 залізнична	колія	
	
123	Stadt,	Landschaft,	Natur	 123	Місто,	Ландшафт,	Природа	
der	Verkehr	 Рух	транспорту	
der	Flughafen	 аеропорт	
das	Flugzeug	 літак	
der	Hubschrauber	 гелікоптер	
der	Heißluftballon	 повітряна	куля	
der	Düsenjäger	 реактивний	винищувач	
die	Raumfähre	 космічний	корабель	
die	Rakete	 ракета	

das	Ufo	 НЛО	
der	Hafen	 порт	
anlegen		 швартувати	
laden		 завантажувати	
das	Schiff	 корабель	
die	Fähre	 пором	
das	Frachtschiff	 вантажне	судно	
die	Yacht	 яхта	
das	Segelboot	 вітрильний	човен	
das	Schlauchboot	 надувний	човен	
das	Ruderboot	 човен	з	веслами	
das	Kanu	 каноє	
	
124	Stadt,	Landschaft,	Natur	 124	Місто,	Ландшафт,	Природа	
die	Landschaft	 пейзаж	
der	Garten	 сад	
der	Park	 парк	
der	Weg	 стежка	
die	Wiese	 луг	
der	Wald	 ліс	
der	Berg	 гора	
das	Gebirge	 гори	
das	Tal	 долина	
der	See		 озеро	
der	Teich	 ставок	
der	Fluss	 річка	
der	Kanal		 канал	
das	Meer	 море	
der	Strand	 пляж	
die	Insel	 острів	
die	Überschwemmung	 повінь	
die	Wüste	 пустеля	



der	Regenwald	 тропічний	ліс	
der	Vulkan	 вулкан	
das	Erdbeben	 землетрус	
	
125	Stadt,	Landschaft,	Natur	 125	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Wetter	 Погода	
die	Temperatur	 температура	
kalt	 холодно	
warm	 тепло	
heiß	 спекотно	
die	Sonne	 сонце	
die	Wolke	 хмара	
der	Regen	 дощ	
der	Regenbogen	 веселка	
der	Wind	 вітер	
der	Sturm	 шторм	
der	Schnee	 сніг	
das	Glatteis	 ожеледиця	
der	Nebel	 туман	
das	Gewitter	 гроза		
der	Blitz	 блискавка	
der	Donner	 грім	
der	Himmel	 небо	
der	Mond	 місяць	
der	Stern	 зірка	
der	Planet	 планета	
	
126	Stadt,	Landschaft,	Natur	 126	Місто,	Ландшафт,	Природа	
die	Pflanze	 Рослина	
der	Baum	 дерево	
der	Laubbaum	 листяне	дерево	
der	Nadelbaum	 хвойне	дерево	

der	Busch	 кущ	
die	Palme	 пальма	
der	Kaktus	 кактус	
die	Grünpflanze	 зелена	рослина	
die	Erde		 ґрунт	
das	Gras	 трава	
das	Moos	 мох	
das	Korn	 зерно		
das	Getreide	 зернові	культури		
die	Blume	 квітка	
die	Sonnenblume	 соняшник	
die	Rose	 троянда	
die	Seerose	 латаття	
die	Tulpe	 тюльпан	
der	Krokus	 крокус	
die	Osterglocke	 нарцис	
die	Primel	 первоцвіт	
	
127	Stadt,	Landschaft,	Natur	 127	Місто,	Ландшафт,	Природа	
die	Pflanze	 Рослина	
die	Wurzel	 корінь	
der	Stamm		 стовбур	
die	Rinde	 кора	
der	Ast	 гілка	
der	Zweig	 галузка	
das	Blatt	 листочок	
die	Blüte	 цвітіння	
das	Laub	 листя	
der	Zapfen	 шишка	
die	Kastanie	 каштан	
die	Eichel	 жолудь	
der	Pilz	 гриб	



das	Beet	 квітник	
graben	 копати	
säen	 сіяти	
gießen	 поливати	
wachsen	 рости	
blühen	 цвісти	
pflücken	 зривати	
mähen	 косити	
	
128	Stadt,	Landschaft,	Natur	 128	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
fressen		 їсти	
saufen	 пити	
pflegen	 доглядати	
reiten	 їздити	верхи	
das	Weibchen	 самка	
das	Männchen	 самець	
die	Herde	 отара	
das	Rudel	 стадо	
das	Fell	 хутро	
die	Feder	 перо	
der	Flügel	 крило	
die	Flosse	 плавник	
das	Maul	 паща	
die	Schnauze	 морда	
der	Rüssel	 хобот	
der	Schwanz	 хвіст	
die	Pfote	 лапа	
der	Huf	 копито	
das	Hufeisen	 підкова	
die	Spur	 слід	
	

129	Stadt,	Landschaft,	Natur	 129	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
das	Haustier	 домашня	тварина	
streicheln	 гладити	
füttern	 годувати	
Gassi	gehen	 вигулювати	
das	Körbchen	 кошик	
der	Käfig	 клітка	
das	Futter		 корм	
die	Leine		 повідець	
die	Katze	 кіт	
der	Hund	 пес	
die	Maus	 миша	
die	Ratte	 щур	
der	Hase	 зайчик		
das	Kaninchen	 кролик	
das	Meerschweinchen	 морська	свинка	
der	Hamster	 хом'як	
die	Schildkröte	 черепаха	
	
130	Stadt,	Landschaft,	Natur	 130	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
das	Bauernhoftier	 свійська	тварина	
das	Pferd	 кінь	
das	Pony	 поні	
das	Fohlen	 лоша	
die	Kuh	 корова	
das	Kalb	 теля	
das	Schwein	 свиня	
das	Ferkel	 порося	
das	Schaf	 вівця	
das	Lamm	 ягня	



die	Ziege	 коза	
das	Zicklein	 козеня	
der	Esel	 осел	
das	Huhn	 курка	
der	Hahn	 півень	
die	Gans	 гусак	
die	Ente	 качка	
	
131	Stadt,	Landschaft,	Natur	 131	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
der	Vogel	 птах	
das	Nest	 гніздо	
das	Ei	 яйце	
das	Küken	 курча	
die	Taube	 голуб	
die	Meise	 синиця	
die	Möwe	 чайка	
der	Specht	 дятел	
die	Eule	 сова	
der	Storch	 лелека	
der	Falke	 яструб	
der	Adler	 орел	
der	Papagei	 папуга	
der	Wellensittich	 хвилястий	папуга	
der	Kanarienvogel	 канарейка	
der	Kakadu	 какаду	
der	Pfau	 павич	
der	Strauß	 страус	
der	Flamingo	 фламінго	
der	Pinguin	 пінгвін	
	
	

132	Stadt,	Landschaft,	Natur	 132	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
das	Insekt	 комаха	
der	Grashüpfer	 коник-стрибунець	
die	Raupe	 гусениця	
der	Schmetterling	 метелик	
die	Fliege	 муха	
die	Biene	 бджола	
die	Wespe	 оса	
die	Hummel	 джміль	
die	Mücke	 комар	
der	Käfer	 жук	
der	Marienkäfer	 зозуля-сонечко	
die	Ameise	 мураха	
der	Floh	 блоха	
die	Spinne	 павук	
das	Netz		 павутина	
der	Wurm	 хробак	
die	Schnecke	 равлик	
	
133	Stadt,	Landschaft,	Natur	 133	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 тварина	
das	Waldtier	 дика	тварина	
der	Igel	 їжак	
das	Eichhörnchen	 білочка	
der	Maulwurf	 кріт	
der	Fuchs	 лисиця	
das	Reh	 косуля	
der	Hirsch	 олень	
das	Kitz	 оленя,	козеня	
das	Wildschwein	 дикий	кабан	
der	Wolf	 вовк	



der	Waschbär	 єнот	
der	Dachs	 борсук	
der	Biber	 бобер	
die	Fledermaus	 кажан	
die	Eidechse	 ящірка	
die	Schlange	 змія	
der	Frosch	 жаба	
die	Kröte	 жаба-ропуха	
	
134	Stadt,	Landschaft,	Natur	 134	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
das	Meerestier	 морська	тварина	
das	Aquarium	 акваріум	
der	Fisch	 риба	
der	Goldfisch	 золота	рибка	
der	Kugelfisch	 риба	фугу	
der	Hai	 акула	
das	Seepferdchen	 морський	коник	
der	Tintenfisch	 кальмар	
die	Qualle	 медуза	
die	Krabbe	 краб	
die	Garnele	 креветкa	
der	Seestern	 морська	зірка	
die	Muschel	 мушля	
der	Wal	 кит	
der	Delfin	 дельфін	
der	Seehund	 морський	коник	
das	Walross	 морж	
	
	
	
	

135	Stadt,	Landschaft,	Natur	 135	Місто,	Ландшафт,	Природа	
das	Tier	 Тварина	
das	Zootier	 тварина	зоопарку	
der	Affe	 мавпа	
der	Gorilla	 горила	
der	Elefant	 слон	
der	Löwe	 лев	
der	Tiger	 тигр	
der	Jaguar	 ягуар	
das	Zebra	 зебра	
das	Kamel	 верблюд	
die	Giraffe	 жираф	
der	Bär	 ведмідь	
der	Eisbär	 білий	ведмідь	
das	Nilpferd	 бегемот	
das	Nashorn	 носоріг	
das	Lama	 лама	
das	Känguru	 кенгуру	
das	Erdmännchen	 сурикат	
das	Stinktier	 скунс	
das	Faultier	 лінивець	
das	Krokodil	 крокодил	
	
136	die	Welt	 136	Світ	
die	Erde	 Земля	
die	Erde	 Земля	
der	Nordpol	 північний	полюс	
der	Südpol	 південний	полюс	
der	Äquator	 екватор	
der	Erdteil,	der	Kontinent	 материк,	континент	
der	Ozean	 океан	
das	Land	 країна	



die	Grenze	 кордон	
Europa	 Європа	
Afrika	 Африка	
Asien	 Азія	
Australien	 Австралія	
Nordamerika	 Північна	Америка	
Südamerika	 Південна	Америка	
die	Arktis	 Арктика	
die	Antarktis	 Антарктида	
der	Norden	 північ	
der	Süden	 південь	
der	Osten	 схід	
der	Westen	 захід	
	
137	die	Welt	 137	Світ	
Deutschland	 Німеччина	
Deutschland	 Німеччина	
das	Bundesland	 федеративна	земля	
Schleswig-Holstein	 Шлезвіг-Гольштейн	
Hamburg	 Гамбург	
Niedersachsen	 Нижня	Саксонія	
Bremen	 Бремен	
Mecklenburg-Vorpommern	 Мекленбург-Передня	Померанія	
Brandenburg	 Бранденбург	
Berlin	 Берлін	
Nordrhein-Westfalen	 Північний	Рейн-Вестфалія	
Rheinland-Pfalz	 Рейнланд-Пфальц	
Saarland	 Саар	
Hessen	 Гессен	
Thüringen	 Тюрингія	
Sachsen-Anhalt	 Саксонія-Ангальт	
Sachsen	 Саксонія	

Baden-Württemberg	 Баден-Вюртемберг	
Bayern	 Баварія	
	
138	die	Welt	 138	Світ	
das	Land	 Країна	
Europa	 Європа	
die	EU	 ЄС	
Albanien	 Албанія	
Belgien	 Бельгія	
Bosnien-Herzegowina	 Боснія	і	Герцеговина	
Bulgarien	 Болгарія	
Dänemark	 Данія	
Estland	 Естонія	
Finnland	 Фінляндія	
Frankreich	 Франція	
Griechenland	 Греція	
Großbritannien	 Велика	Британія	
Irland	 Ірландія	
Island	 Ісландія	
Italien	 Італія	
Kroatien	 Хорватія	
Lettland	 Латвія	
Liechtenstein	 Ліхтенштейн	
Litauen	 Литва	
Luxemburg	 Люксембург	
	
	 	



139	die	Welt	 139	Світ	
das	Land	 Країна	
Mazedonien	 Македонія	
Moldawien	 Молдова	
Montenegro	 Чорногорія	
Niederlande	 Нідерланди	
Norwegen	 Норвегія	
Österreich	 Австрія	
Polen	 Польща	
Portugal	 Португалія	
Rumänien	 Румунія	
Schweden	 Швеція	
Schweiz	 Швейцарія	
Serbien	 Сербія	
Slowakei	 Словаччина	
Slowenien	 Словенія	
Spanien	 Іспанія	
Tschechien	 Чеська	Республіка	
Türkei	 Туреччина	
Ungarn	 Угорщина	
	
140	die	Welt	 140	Світ	
das	Land	 Країна	
Afrika	 Африка	
Ägypten	 Єгипет	
Äthiopien	 Ефіопія	
Algerien	 Алжир	
DR	Kongo	 ДР	Конго	
Elfenbeinküste	 Республіка	Кот-д'Івуар	
Eritrea	 Еритрея	
Ghana	 Гана	
Guinea	 Гвінея	

Kamerun	 Камерун	
Libyen	 Лівія	
Madagaskar	 Мадагаскар	
Mali	 Малі	
Nigeria	 Нігерія	
Somalia	 Сомалі	
Sudan	 Судан	
Südafrika	 Південна	Африка	
Tansania	 Танзанія	
Tunesien	 Туніс	
Zentralafrika	 Центральна	Африка	
	
141	die	Welt	 141	Світ	
das	Land	 Країна	
Asien	 Азія	
Afghanistan	 Афганістан	
Arabische	Emirate	 Об'єднані	Арабські	Емірати	
China	 Китай	
Indien	 Індія	
Irak	 Ірак	
Iran	 Іран	
Israel	 Ізраїль	
Japan	 Японія	
Kuwait	 Кувейт	
Nordkorea	 Північна	Корея	
Pakistan	 Пакистан	
Russland	 росія	
Südkorea	 Південна	Корея	
Syrien	 Сирія	
Ukraine	 Україна	
Vietnam	 В'єтнам	
	



142	die	Welt	 142	Світ	
das	Land	 Країна	
Amerika	 Америка	
Argentinien	 Аргентина	
Brasilien	 Бразилія	
Chile	 Чилі	
Costa	Rica	 Коста-Ріка	
Ecuador	 Еквадор	
Honduras	 Гондурас	
Kanada	 Канада	
Kolumbien	 Колумбія	
Kuba	 Куба	
Mexiko	 Мексика	
Panama	 Панама	
Paraguay	 Парагвай	
Uruguay	 Уругвай	
USA	 США	
	
143	die	Welt	 143	Світ	
das	Land	 Країна	
Australien	 Австралія	
Australien	 Австралія	
Neuseeland	 Нова	Зеландія	
	
144	die	Welt	 144	Світ	
der	Frieden	 Мир	
die	Konferenz	 конференція	
der	Vertrag	 контракт	
wählen	 вибирати	
entscheiden	 вирішувати	
die	Freiheit	 свобода	
die	Gleichberechtigung	 рівність	

die	Sicherheit	 безпека	
die	Meinung	 думка,	точка	зору		
der	Staat	 держава	
der	Ausweis	 посвідчення	особи	
die	Regierung	 уряд	
der	Bundestag	 бундестаг	
das	Gesetz	 закон	
das	Gericht	 суд	
klagen	 скаржитися	
der	Anwalt	 адвокат	
der	Flüchtling	 біженець	
das	Asyl	 притулок	
die	Unterkunft	 житло	
der Betreuer опікун,	куратор	
	
145	die	Welt	 145	Світ	
der	Krieg	 Війна	
die	Gewalt	 насильство	
der	Soldat	 солдат	
die	Armee	 армія	
der	Panzer	 танк	
angreifen	 нападати	
verteidigen	 захищати	
die	Waffe	 зброя	
die	Bombe	 бомба	
der	Verbrecher	 злочинець	
verlangen		 вимагати	
schießen	 стріляти	
zerstören	 знищувати	
der	Täter	 злочинець,	порушник	
prügeln	 бити	
töten	 вбивати	



die	sexuelle	Gewalt	 сексуальне	насильство	
das	Opfer	 жертва	
verhungern	 голодувати	
fliehen	 тікати,	рятуватись	втечею	
ertrinken	 тонути	
146	die	Welt	 146	Світ	
die	Religion	 Релігія	
der	Gott	 Бог	
glauben	 вірити	
beten	 молитися	
die	Gemeinde	 спільнота	
das	Christentum	 християнство	
die	Bibel	 Біблія	
Jesus	 Ісус	
die	Kirche	 церква	
der	Heilige	Geist	 Святий	Дух	
Maria	 Марія	
Josef	 Йосип	
der	Engel	 ангел	
Heiligabend	 Святий	Вечір	
Karfreitag	 страсна	п'ятниця	
Ostern	 Великдень	
Himmelfahrt	 Вознесіння	
Pfingsten	 день	Святої	Трійці	
die	Taufe	 хрещення	
die	Kommunion	 причастя	
die	Konfirmation,	die	Firmung	 миропомазання	
	
	
	
	
	

147	die	Welt	 147	Світ	
die	Religion	 Релігія	
der	Islam	 Іслам	
der	Koran	 Коран	
Mohammed	 Мухаммед	
die	Moschee	 мечеть	
Allah	 Аллах	
das	Opferfest	 свято	жертвопринесення	
der	Ramadan	 Рамадан	
das	Zuckerfest	 Рамазан-байрам		
das	Judentum	 іудаїзм	
die	Thora	 Тора	
Chanukka	 Ханука	
die	Synagoge	 синагога	
der	Hinduismus	 індуїзм	
der	Buddhismus	 буддизм	
der	Tempel	 храм	
der	Atheismus	 атеїзм	
	
148	Zeit,	Kalender,	Feste	 148	Час,	Календар,	Свята	
der	Tag	 День	
die	Woche	 тиждень	
gestern	 вчора	
heute	 сьогодні	
morgen		 завтра	
der	Montag	 понеділок	
der	Dienstag	 вівторок	
der	Mittwoch	 середа	
der	Donnerstag	 четвер	
der	Freitag	 п'ятниця	
der	Samstag	 субота	
der	Sonntag	 неділя	



das	Wochenende	 вихідні	
der	Tag	 день	
der	Morgen		 ранок	
der	Vormittag	 перша	половина	дня,	до	обіду		
der	Mittag	 південь	
der	Nachmittag	 після	обіду	
der	Abend	 вечір	
die	Nacht	 ніч	
	
149	Zeit,	Kalender,	Feste	 149	Час,	Календар,	Свята	
der	Kalender	 Календар	
das	Datum	 дата	
der	Monat	 місяць	
das	Jahr	 рік	
die	Jahreszeit	 пора	року	
der	Januar	 січень	
der	Februar	 лютий	
der	März	 березень	
der	April	 квітень	
der	Mai	 травень	
der	Juni	 червень	
der	Juli	 липень	
der	August	 серпень	
der	September	 вересень	
der	Oktober	 жовтень	
der	November	 листопад	
der	Dezember	 грудень	
der	Frühling	 весна	
der	Sommer	 літо	
der	Herbst	 осінь	
der	Winter	 зима	
	

150	Zeit,	Kalender,	Feste	 150	Час,	Календар,	Свята	
die	Zeit	 Час	
erst	 спочатку	
dann	 потім	
jetzt	 зараз	
gleich		 одразу	по	тому	
immer	 завжди	
nie	 ніколи	
oft	 часто	
selten	 рідко	
vorher	 раніше,	перед	тим	
während	 під	час	
nachher	 після	того	
danach	 потім		
der	Moment	 момент,	мить	
dauern	 тривати	
lange	 довго	
der	Termin	 зустріч	
der	Feiertag	 святковий	день	
der	Schultag	 шкільний	день	
die	Ferien	 канікули	
	
151	Zeit,	Kalender,	Feste	 151	Час,	Календар,	Свята	
die	Zeit	 Час	
die	Uhr	 годинник	
die	Armbanduhr	 наручний	годинник	
der	Wecker	 будильник	
Wie	spät	ist	es?	 Котра	година?	
der	Zeiger	 стрілка	
die	Stunde	 година	
die	Minute	 хвилина	
die	Sekunde	 секунда	



um		 о	
Viertel	nach	 чверть	по	
halb	 половина	
Viertel	vor	 за	чверть		
vor		 за	
nach		 по	
seit	 з		
bis		 до	
früh	 рано	
spät	 пізно	
pünktlich	 вчасно	
zu	spät	 запізно	
	
152	Zeit,	Kalender,	Feste	 152	Час,	Календар,	Свята	
feiern	 святкувати	
das	Fest	 свято	
der	Geburtstag	 день	народження	
die	Hochzeit	 весілля	
Herzlichen	Glückwunsch!	 Найщиріші	вітання!	
die	Einladung	 запрошення	
das	Geschenk	 подарунок	
die	Kerze	 свічка	
die	Laterne	 ліхтар	
die	Lichterkette	 гірлянда	
schmücken	 прикрашати	
aufhängen	 вішати	
anstoßen		 цокатись	
der	Fasching,	der	Karneval	 масниця,	карнавал,	запусти	
verkleiden	 наряджатися	
die	Maske	 маска	
der	Valentinstag	 День	Святого	Валентина	
Ostern	 Великдень	

der	Osterhase	 пасхальний	зайчик	
das	Osterei	 крашанка,	писанка	
	
153	Zeit,	Kalender,	Feste	 153	Час,	Календар,	Свята	
feiern	 святкувати	
der	Muttertag	 День	Матері	
der	Vatertag	 День	Батька	
das	Oktoberfest	 Октоберфест	
Halloween	 Хеллоуїн	
der	Advent	 Адвент	
der	Adventskranz	 різдвяний	вінок	
der	Adventskalender	 адвент-календар	
Nikolaus	 Миколай	
Weihnachten	 Різдво	
der	Weihnachtsmann	 Санта	Клаус	
der	Weihnachtsbaum	 ялинка	
die	Kugel		 кулька,	ялинкова	прикраса		
Silvester	 переддень	нового	року	
das	Feuerwerk	 феєрверк	
die	Wunderkerze	 бенгальський	вогонь	
Neujahr	 Новий	рік	
	


