
Kleidung  кляйдунґ | одяг  odyah

Baby бебі | немовля | nemovlya

futbolka

ті-шорт

pustushka

шнулер

byusthal‘ter

беха

dytyachy visochok

кіндерваґен

rukavychky

хандшуе

shapka

Мюце

shkarpetky

зокен

hustynka

хальстух

sharf

шаль

kurtka

яке

vsuttya

шуе

trusy

унтерхозе

okulyary

брiле

dytyacha plyashechka

трiнкфляше

svetr

пуловер

shtany

хозе

panchohy

штрумпфхозе

volohi servetky

фойхттюхер

Pidhuzok

вiндель
die Feuchttücher (Pl. f) die Windel

футболка

пустушка 

бюстгальтер

дитячий візочок

рукавички шапка шарф

шкарпетки 

хустинка 

куртка 

труси

светр

взуття

окуляри

дитяча пляшечка

штани панчохи

Підгузоквологі серветки

das T-Shirt

der Schnuller

der BH

der Kinderwagen 

die Handschuhe (Pl. m) die Mütze der Schal

die Socken (Pl. m)

das Halstuch

die Jacke

die Unterhose

der Pullover

die Schuhe (Pl. m)

die Brille

die Trinkflasche/Babyflasche

die Hose die Strumpfhose
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Hygieneartikel хюгiєнеартiкель | засоби гігієни  sasoby hihiyeny

termometr

nozhyzileikoplasterbynt

tamponprokladka volohi servetky

liky

zubna shchitka zubna pasta maskabrytva

myloshampun‘ pintset

hrebinets‘

Tualetnyy papir krem

Pidhuzok
термометр 

ножицілейкопластер бинт 

прокладка

ліки

вологі серветкитампон

зубна щітка

туалетний папір

зубна паста гребінець

крем пінцетмилошампунь

бритва маска

Підгузок

цанбюрсте цанпаста маскеразiрехарбюрсте‘

фiбертермометер

шєрепфластерфербанд

тампон фойхттюхер виндель

медiкаменте

зайфешампу пінцетеклопапiр крєме

бінде
das Fieberthermometer die Feuchttücher (Pl. f)

die Scheredas Pflasterder Verband

die Binde

die Medikamente (Pl. n)

die Windelder Tampon

die Zahnbürste die Zahnpasta

das Klopapier

die Haarbürste

die Creme die Pinzettedie Seifedas Shampoo

der Rasierer die Maske
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Im Haus ім хаус | в будинку   v budynku

lizhko

shafa

smartfon

zaryadnyy prystriy

dveri

kovdra

stilez‘ ‘

sim kartka rozetka

vikno

podushka

stil

komp‘yuter

klyuch

lampapolytsya

fleshka

televizor

karematSpal‘nyy mishok

prynter

Radio

ліжко

шафа 

смартфон

зарядний пристрій

двері

ковдра

стілець

сім картка розетка

вікно

подушка

стіл

комп‘ютер

ключ

лампаполиця 

флешка

телевізор

карематспальний мішок

принтер

Радіо

бет

шранк

хенді

ладеґерєт

тюр

деке

штуль

зiм карте штекдозе

фенсте

кiсен

тiш

комп‘юте

шлюсель

лампереґаль

у-eс-бe стік

фернзеєр

ізоматешлафсак

друкер

радіо

das Bett

der Schrank

das Handy

das Ladegerät

die Tür

die Decke

der Stuhl

die Sim Karte die Steckdose

das Fenster

das Kissen

der Tisch

der Computer

der Schlüssel

die Lampedas Regal

der USB Stick

der Fernseher

die Isomatteder Schlafsack

der Drucker

das Radio
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Küche  кюхе | кухня  | kukhnya

nizh

hlyboka tarilka

kartoplechystka

kuhona lopatka

posudomyyna mashyna

vydelka

tarilka

shtoporterka

toster

lozhka

kastr‘ulyа

kholodyl‘nyk

kuhonna doshka

elektrochainyk

sklyanka

skovoroda

smitnyk

chashka

mikrokhvyl‘ova pich

syto

kavovarka

pitch & духовка

cherpak

ніж

глибока тарілка

картоплечистка

кухонна лопатка

посудомийна машина

виделка

тарілка

штопортертка 

тостер

ложка

каструля

холодильник

кухонна дошка

електрочайник 

склянка

сковорода

смітник 

чашка 

мікрохвильова піч

сито

кавоварка

піч & духовка 

черпак 

месер

шюсель

шпаршелє

пфаненвендер

шпюльмашiне

ґабель

телер

коркенцiеррайбе

тостер

льофель

топф

кюльшранк

шнaйдебрет

васеркохер

ґлас

пфане

мюльайме

тасе

мікровеллє

зiб

кафемашiне

херд / офен 

келлє

das Messer

die Schüssel

der Sparschäler

der Pfannenwender

die Spülmaschine

die Gabel

der Teller

der Korkenzieherdie Reibe

der Toaster

der Löffel

der Topf

der Kühlschrank

das Schneidebrett

der Wasserkocher

das Glas

die Pfanne

der Mülleimer

die Tasse

die Mikrowelle

das Sieb

die Kaffeemaschine

der Herd & der Ofen

die Kelle
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Badezimmer  бадециме | ванна кімната  | vanna kimnata

Waschen вашен | вимити  vymyty

pral‘na maschyna sasib dlya prannya hubka pylosos

tualet dush vanna rushnyk hanchirka

пральна машина засіб для прання губка пилосос

туалет душ ванна рушник ганчірка

вашмашiне вашмiтель швам штаубcауге

тоiлете душе бадеване хандтух вашлаппен

die Waschmaschine das Waschmittel der Schwamm der Staubsauger

die Toilette die Dusche die Badewanne das Handtuch der Waschlappen

Deutsch - Ukrainsch |німецька  - українська

created by: instagram.com/carlottaklee
Download the latest version here: https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderworterbuch



die Krankheit кранкхайт | захворювання zakhvoryuvannya

likar/likarka stomatoloh / stomatolohynya

vahítnist‘

boli

likarnya

kashel‘

temperatura

nezhyt‘

invalidnyy vizokshvydka dopomoha

pereymyakuscherka

mylytsya

koronavirus liky krov

U vas shchos‘ bolyt‘?

Vam potriben likar?

Ya vyklykayu shvydku dopomohu

лікар/лікарка стомато́лог / стоматологиня

вагіт́ність

болі

лікарня

кашель 

температура 

нежить 

інвалідний візокшвидка допомога

переймиакуше́рка

милиця

коронавірус ліки кров

 У Вас щось болить?

Вам потрібен лікар?

Я викличу швидку допомогу

арцт / єрцтiн цанарцт / цанерцтiн

шванґершафт

шмерцен

кранкенхаус

хустен

фiбер

шнупфен корона вiрус

в е є н

к р а н к е н в а г е н р о л ь ш т у л ь

х е б а м е

к р ю к е

м е д і к а м е н т е б л ю т

хабен зi шмерцен?

браухен зi aiнен арцт?

іхь руфе aiнен кранкенваген

der Arzt/die Ärztin der Zahnarzt/die Zahnärztin

die Schwangerschaft

die Schmerzen (Pl. m.)

das Krankenhaus

der Husten

das Fieber

der Schnupfen

der Rollstuhlder Krankenwagen

die Wehendie Hebamme

die Krücke

das Corona Virus

Haben Sie Schmerzen?

Brauchen Sie einen Arzt?

Ich rufe einen Krankenwagen

die Medikamente (Pl. n) das Blut
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die Ausländerbehörde ауслєндебехьорде 
відомство у справах іноземців  vidomstvo u spravach inosemziv

die Eineise айнрайзе | в‘їзд  vjizd

vokzal

avto

mistse pryznatchennya

avtobus

prozhyvannya / prykhystok

potyahlitak

bahazhkvytok

aeroport

svidotstvo pro narodzhennya

вокзал

авто

місце призначення

автобус

проживання / прихисток

потяглітак

багажквиток

аеропорт 

свідоцтво про народження

бангоф

ауто

райзеціль

бус

унтеркунфт

банфлюґцойґ

ґепєктікет

флюґхафен

ґебуртсуркунде

der Bahnhof

das Auto

das Reiseziel

der Bus

die Unterkunft

die Bahndas Flugzeug

das Gepäckdas Ticket

der Flughafen

die Geburtsurkunde
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pasport / ID-kartka
 паспорт / ID-картка

аусвайсдокумент
das Ausweisdokument

domashnya tvaryna
домашня тварина

хаустір
das Haustier   

sakordonnyj pasport
закордонний паспорт

райзепас
der Reisepass

korona-test
корона-тест

коронатест
der Coronatest

vaktsynatsiya
вакцинація

імфунґ
die Impfung
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In der Schule ін дер шулє | в школі  v sсhkoli

provitryuvaty

sсhkola

shkil‘ne podvir‘ya

pyty

maska

yisty

myytia ruk

ryukzak

bihaty

svertatysya 

perekus na perervi

khodyty sydity

plyasсhka

провітрювати 

школа 

шкільне подвір‘я 

пити

маска

їсти

миття рук

рюкзак

бігати 

звертатися

перекус на перерві

ходити сидіти

пляшка

люфтен

шуле

паузенхоф

трiнкен

маске

ессен

хенде вашен

рукзак

ренен

мельден 

паузенброт

ґеєн зiтцен

трiнкфляше

lüften

die Schule

der Pausenhof

trinken

die Maske

essen

Hände waschen

der Rucksack

rennen

melden

das Pausenbrot

gehen sitzen

die Trinkflasche



In der Schule ін дер шулє | в школі  v schkoli

liniyka

klasna kimnata

ruchka

vchytel‘ka 

liniyka-trykutnyk

struhachka

vchytel‘planschet

tsyrkul‘

hodynnyk

humka / styratschka

knyha

nabir farb

dosсhka

chornyl‘na ruchka

kal‘kulyator

penzlyk

kreydahubka

papir

kol‘orovi olivzi kley-olivez‘ skotch

лінійка

класна кімната

ручка

вчителька

лінійка-трикутник

стругачка

вчитель планшет

циркуль 

годинник

гумка / стирачка

книга

набір фарб 

дошка

чорнильна ручка

калькулятор

пензлик

губка крейда

папір

кольорові олівці клей-олівець скотч

штіфт аншпіце радiрґумi фюлер папiр

лiнєаль ґеодрaiек цiркель‘

бух

фарбкастен

ташенрехнер

пiнзель

бунтштiфте клєбештiфт клєбебанд

класенцiмер

лєрерiн лєрертеблетур

тафель крайдешвам

das Lineal

das Klassenzimmer

der Stift

die Lehrerin

das Geodreieck

der Anspitzer

der Lehrerdas Tablet

der Zirkel

die Uhr

das Radiergummi

das Buch

der Farbkasten

die Tafel

der Füller

der Taschenrechner

der Pinsel

der Schwamm die Kreide

das Papier

die Buntstifte (Pl. m) der Klebestift das Klebeband
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Schulfächer шульфєхер | шкільні предмети  shkil‘ni predmety

nimez‘ka

etyka

informatyka

fiskul‘tura

matematyka

relihiya

istoriya

anhliys‘ka musyka

biolohiya khimiya

heohra iya mysteztvo

німецька

етика 

інформатика 

фізкультура

математика

релігія 

історія

англійська музика

біологія хімія

географія мистецтво  

дойч

етiк

iнформатiк

шпорт

математiк

релiґiон

ґешiхте

енглiш музiк

бiолоґi kємi

ердкунде кунст

Deutsch (n)

die Ethik

die Informatik

der Sport

die Mathematik

die Religion

die Geschichte

Englisch (n) die Musik

die Biologie die Chemie

die Erdkunde die Kunst
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der Sport шпорт | Спорт   Sport

Ya lyublyu hraty v ...

khochesch pohraty v ...?

ty khochesch pohraty (v)

ty khochesch zi mnoyu pohraty?

futbol

chesna hra

velosyped

vorota

nastil‘nyy tenissitka

sсhakhy

voleybol

tenis

karty

khokeybadminton

nastil‘na hra

basketbol basketbol‘ne kil‘tse

plavaty

videohra

bihaty

Я люблю грати в ...

Хочеш пограти в...?

Ти хочеш пограти (в) ....?

Ти хочеш зі мною пограти?

футбол 

чесна гра

велосипед

ворота

настільний теніссітка 

шахи

волейбол

теніс

карти 

хокейбадмінтон

настільна гра

баскетбол баскетбольне кільце

плавати

відеогра

бігати 

фузбаль

фeeр плей

фарад

тор

тiштенiснетц

шах

волейбаль

теніс

картеншпiл

хокiфедербаль

бретшпiл

баскетбаль баскетбалькорб

швiмен

вiдео-шпiл

ренен

іхь шпілє ґерне …

мьохтест ду … шпiлєн?

вас моьхтест ду шпiлєн?

мьохтест ду мiтшпiлєн?

der Fußball

Fair Play

das Fahrrad

das Tor

Tischtennis (n)das Netz

das Schach

der Volleyball

Tennis (n)

das Kartenspiel

Hockey (n)Federball (m)

das Brettspiel

der Basketball der Basketballkorb

schwimmen

das Video-Spiel

Möchtest du mitspielen?

Was möchtes du spielen?

Möchtest du ... spielen?

Ich spiele gerne ...

rennen
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Unterhaltung | Розмова  | rozmova

ni

Tak

bud‘ laska / proschu

vybachte, bud‘ laska / pereproschuyu

yak vas svaty?

do pobatchen‘ya / do sustritchi

buvaj

dyakuyu

Mene zvaty ...

yak tebe svaty?

u mene vse dobre

pryvit, yak u tebe spravy?

pryvit / vitayu

laskavo prosymo

ні 

так 

будь ласка / прошу

Вибачте, будь ласка / Перепрошую

як Вас звати?

До побачення / До зустрічі

бувай

Дякую

Мене звати ...

як тебе звати?

У мене все добре

Привіт, як у тебе справи?

привіт / вітаю 

ласкаво просимо

найн

я

бiте

ентшульдiґен зi бiте

ві хайсeн зi?

ауф вiдерзеєн

чюс

данке

іхь хайсe …

ві хайст ду?

мiр ґєйт ес гут.

Хало, вi ґєйт ес дiр?

хало

вiлькомен

Hallo wie geht es dir?

Mir geht es gut

Wie heißt du?

Wie heißen Sie?

Ich heiße ...

Entschuldigen Sie bitte

Danke 

Bitte

Ja

Nein

Tschüss

Auf Wiedersehen

Hallo

Willkommen
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