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Begrüßung привітання Antworten відповісти Getränke напої Speisen Харчування Hygiene гігієна Kleidung сукня 
Guten Tag Здравствуйте ja / nein Так / ні Durst спрага Hunger голод WC туалет Hemd сорочка 
Guten Abend Добрий вечір vielleicht можливо Wasser вода Brot хліб Dusche душ Pullover пуловер 
Gute Nacht Надобраніч mehr більше Kaffee / Tee кава / чай Obst фрукти waschen вимити Schuhe взуття 
Auf Wiedersehen До побачення wenig мало trinken пити Gemüse овочі Klopapier туалетний папір Jacke піджак 
Name Прізвище viel багато Babymilch дитяче молоко essen їсти Seife мило Hose штани 
(Anrede) Herr пане und i Milch молоко Reis рис Windeln пелюшки Strümpfe Шкарпетки
(Anrede) Frau панi da там Fruchtsaft фруктовий сік Nudeln макарони Damenhygiene жіноча гігієна Schal шарф 
Willkommen Ласкаво просимо hier тут Not потреба Kartoffeln картопля Handtuch рушник для рук T-Shirt футболка 
Danke Спасибі nie ніколи Arzt лікар Fleisch м'ясо Waschlappen мочалка Unterhose труси 
Bitte Ласкаво просимо immer завжди Krankenhaus лікарні Wurst ковбаса Zahnbürste зубна щітка Unterhemd нижня сорочка 

Fragen спитати oft часто Rettungsdienst рятувальна служба Fisch риба Zahncreme зубна паста Strumpfhose колготки 
Was / Wer Що / ВООЗ richtig правильно Apotheke аптека Käse сир Taschentuch Носова хустка Hausschuhe тапочки 
Wo / Wie що / кто falsch не вірно Schmerzen болі Babynahrung дитяче харчування Rasierer бритва Mantel пальто 
Wohin / Wann Де / Коли Tätigkeiten діяльність krank Хворий Tierfutter корм для тварин Shampoo шампунь BH бюстгальтер 
Wieviel Скільки sehen подивитися verletzt поранений Butter вершкове масло Feuchtücher вологі серветки Gürtel Ремінь
Personen Люди hören Слухайте traurig Сумно Speiseöl рослинне масло Adjektive прикметники Kleid сукня 
ich / wir я / ми fühlen відчувати Allergie алергія Mobilität мобільність offen відчинено Rock спідниця 
du / ihr ти / вi schlafen спати Medikament ліки Bus автобус geschlossen зачинено Orte місця 
er/sie/es він / вона / це schmecken смак Tabletten таблетки Bahn поїзд voll повен Bahnhof залізнична станція 

sie (plural) вона kommen прийти Verband перев’язування Taxi таксі leer порожній Verwaltung адміністрація

Mann чоловік gehen ходити Impfung вакцинація Auto машина kaputt зламаний Kirche церква 
Frau жінка liegen лежати Brille окуляри Fahrrad велосипед nass мокрий Post поштове відділення 

Kind дитина sitzen сидіти Atemschutzmaske респіратор Fahrkarte квиток trocken сухий Supermarkt Супермаркет 

Mutter мати brauchen потреба schwitzen потiти Im Haus в будинку hart жорсткий Straße вулица
Vater батько warten очікування frieren мерзнучи Stuhl стілець weich м'який Weg Шлях
Baby немовля zeigen демонструвати tot мертвий Tisch стіл groß великий Stadt місто 
Zeit Час geben дати Rollstuhl інвалідний візок Bett ліжко klein малий Dorf село 
heute сьогодні nehmen брати Gehhilfe ходунка Decke ковдра stark сильний Sonstiges різне 
morgen ранок Präpositionen прийменники atmen дихати Fenster вікно schwach слабкий Katze/Hund кіт  / собака 
jetzt зараз auf на Auge око Schlafzimmer спальня warm теплий Mobiltelefon мобільний телефон 

Tage днів mit з Rachen горло Wohnzimmer Вітальня kalt холодний Internet /WLAN Інтернеt /WIFI

Wochen тижнів drüber над цим  Herz серце Badezimmer ванна кімната heiß гарячий Geld гроші 
Monate місяців drunter внизу Bauch живiт Toilette Туалет nah Близький Beruf Професія
Jahre років im в Zahn зуб Heizung опалення fern Дальній Spielsachen іграшки 
Uhr годинна hinter Позаду Blutdruck кров'яний тиск Tür двері gut добре Ausweis ID / паспорт 
Nacht ніч vor попереду Diabetes цукровий діабет Waschmaschine Пральна машина schlecht погано Krieg війни


