
1. club: מועדון
2. recycle: למחזר
3. rubbish: אשפה
4. save: לחסוך
5. energy: אנרגיה
6. bottle: בקבוק
7. paper: נייר
8. tin: פחית
9. throw: לזרוק
10. bin: פח אשפה
11. pick: לקטוף
12. hurt: לפגוע
13. go away: לעזוב
14. light: אור
15. fix: לתקן
16. plant: לשתול
17. look after: לשמור על
18. turn off: לכבות
19. ride a bike: לרכב על אופניים
20. pick up: לאסוף
21. my: שלי
22. your: שלך
23. his: שלו
24. her: שלה
25. its: שלו (חצד)
26. our: שלנו
27. your (p): שלכם
28. their: שלהם
29. grow: לגדול
30. get: לקבל
31. insect: חרק
32. do things: לבצע פעולות
33. cry: לבכות
34. branch: ענף
35. more: יותר /עוד
36. nut: אגוז
37. bee: דבורה
38. honey: דבש
39. wood: עץ
40. cut down: לכרות
41. start: להתחיל
42. be quiet!: שקט!
43. hole: חור
44. bucket: דלי
45. cut: לחתוך

46. sharp: חד
47. dry: יבש
48. wet: להרטיב
49. carry: לסחוב
50. wash the dishes: לשטוף כלים
51. have a shower: להתקלח
52. have a bath: לעשות אמבטיה
53. brush your teeth: לצחצח שיניים
54. wash your face: לרחוץ הפנים
55. city: עיר
56. river: נהר
57. boat: סירה ספינה אוניה
58. leave: לצאת לעזוב
59. hero: גיבור
60. wall: חומה
61. save: להציל
62. soon: עד מהרה
63. call: לקרוא
64. thirsy: צמא
65. tired: עייף
66. bored: משועמם
67. brave: אמיץ
68. environment: סביבה
69. strong: חזק
70. safe: בטוח
71. a lot of: הרבה
72. checkers: דמקה
73. easy: קל
74. paint: צבע
75. bottle cap: פקק
76. color: לצבוע
77. draw: לשרטט
78. marker: טוש
79. decorate: לקשט
80. battery: בטריה
81. organic: אורגני
82. dishes: כלים
83. a lot of: הרבה
84. easier: קל יותר
85. some: כמה / קל.
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