
1. tiger: נמר
2. lion: אריה
3. elephant: פיל
4. snake: נחש
5. monkey: קוף
6. rabbit: ארנב
7. horse: סוס
8. arm: זרוע
9. leg: רגל
10. head: ראש
11. eye: עין
12. nose: אף
13. mouth: פה
14. ear: אוזן
15. hand: כף יד
16. foot: כף רגל
17. hair: שיער
18. rainy: גשום
19. snowy: מושלג
20. cloudy: מעונן
21. windy: רוחות חזקות
22. sunny: שטוף שמש
23. pet: חיית מחמד
24. fun: כיף
25. wild: פראי
26. same: אותו דבר
27. zoo: גן חיות
28. mouse: עכבר
29. frog: צפרדע
30. goat: עז
31. also: גם
32. spider: עכביש
33. beautiful: יפה
34. ugly: מכוער
35. don't worry: אל דאגה
36. teeth: שיניים
37. tail: זנב
38. horn: קרן
39. wing: כנף
40. face: פנים
41. paw: כף רגל של בעל חיים
42. neck: צוואר
43. cool: קריר
44. forest: יער
45. leaves: עלים

46. climb: לטפס
47. whale: לוויתן
48. sea: ים
49. swim: לשחות
50. warm: חמים
51. place: מקום
52. work: עבודה
53. clinic: מרפאה
54. help: עזרה
55. feed: להאכיל
56. newspaper: עיתון
57. sticker: מדבקה
58. collect: לאסוף
59. meet friends: לפגוש חברים
60. kitten: חתלתול
61. puppy: כלבלב
62. luck: מזל
63. night: לילה
64. family: משפחה
65. guess what: נחש מה
66. morning: בוקר
67. afternoon: אחר הצהריים
68. evening: ערב
69. fly: לעוף / לטוס
70. over: מעל
71. cave: מערה
72. lake: אגם
73. through: דרך (לעבור דרך)
74. around: מסביב
75. hunt: לצוד
76. catch: לתפוס
77. look for: לחפש
78. gate: שער
79. grass: דשא
80. tame: מאולף
81. honey: דבש
82. belong to: שייך ל
83. in danger: בסכנה
84. adopt: לאמץ
85. save: לחסוך
86. fly (N): זבוב
87. feet: כפות רגליים
88. save: להציל
89. why: למה
90. what: מה
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91. where: איפה / היכן
92. how much ?: כמה (לעצמים לא ספירים)
93. how many: כמה (לעצמים ספירים)
94. how tall: כמה גבוה ? (מה הגובה )
95. how old: בן כמה
96. how: איך
97. who: מי
98. when: מתי
99. tame: מאולף
100. honey: דבש
101. comics: קומיקס
102. save: להציל / לשמור
103. adopt: לאמץ
104. the same: אותו הדבר
105. wild: בר / פרא
106. together: ביחד


