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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body Cơ thể Animals Động vật 

mouth Miệng cat Mèo 

head Đầu dog Chó 

hand Tay chicken Gà 

leg Chân duck Vịt 

eye Mắt bird Chim 

ear Tai cow Bò 

teeth Răng sheep Cừu 

tongue Lưỡi horse Ngựa 

nose Mũi pig Heo 

hair Tóc rabbit Thỏ 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Trái cây Actions Hành động 

orange Quả cam eat Ăn 

pear Quả lê drink Uống 

apple Quả táo sit Ngồi 

strawberry Quả dâu stand Đứng 

grape Quả nho walk Đi 

papaya Quả đu đủ run Chạy 

banana Trái chuối jump Nhảy 

watermelon Quả dưa hấu crawl Bò 

raspberry Quả mâm xôi cry Khóc 

kiwi fruit Quả kiwi laugh Cười 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers Số đếm Nature Thiên nhiên 

one Một sun Mặt trời 

two Hai moon Mặt trăng 

three Ba star Sao 

four Bốn water Nước 

five Năm fire Lửa 

six Sáu flower Hoa 

seven Bảy grass Cỏ 

eight Tám tree Cây 

nine Chín mountain Núi 

ten Mười rain Mưa 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family Gia đình tôi Personal Belongings Đồ dùng cá nhân 

father Ba clothes Áo quần 

mother Mẹ shorts Quần sóc 

elder brother Anh trai shoe Giày 

elder sister Chị gái sock Vớ 

younger brother Em trai cap Mũ 

younger sister Em gái ball Quả bóng 

grandfather Ông building block Trò chơi xếp hình 

grandmother Bà Jigsaw Trò chơi lắp hình 

uncle Chú doll Búp bê 

aunt Cô teddy bear Gấu teddy 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Động vật Even Numbers Số chẵn 

leopard Báo two Hai 

elephant Voi four Bốn 

snake Rắn six Sáu 

deer Nai eight Tám 

bear Gấu ten Mười 

hippopotamus Hà mã twelve Mười hai 

squirrel Sóc fourteen Mười bốn 

wolf Sói sixteen Mười sáu 

panda Gấu panda eighteen Mười tám 

kangaroo Kanguru twenty Hai mươi 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Thức ăn Things in the House Vật dụng trong nhà 

rice Cơm table Bàn 

porridge Cháo chair Ghế 

fish Cá bed Giường 

meat Thịt lamp Đèn 

vegetable Rau clock Đồng hồ 

milk Sữa sofa Ghế sô pha 

bread Bánh mỳ telephone Điện thoại 

cookie Bánh qui electric fan Quạt điện 

cake Bánh ga tô washing machine Máy giặt 

cheese Phó mát television Ti vi 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors Màu sắc Opposites Đối nghịch 

red Màu đỏ left Trái 

orange Màu cam right Phải 

yellow Màu vàng far Xa 

green Màu xanh lá cây near Gần 

blue Màu xanh da trời full Đầy 

purple Màu tím empty Rỗng 

black Màu đen dirty Bẩn 

white Màu trắng clean Sạch 

grey Màu xám dark Tối 

brown Màu nâu bright Sáng 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Sinh vật Personal Belongings Đồ dùng cá nhân 

Housefly Ruồi fork Nĩa 

Butterfly Bướm spoon Muỗng 

Bee Ong towel Khăn tắm 

dragonfly Chuồn chuồn cup Cốc 

spider Nhện toothpaste Kem đánh răng 

grasshopper Châu chấu toothbrush Bàn chải đánh răng 

centipede Rết comb Lược 

ant Kiến stool Ghế đẩu 

cockroach Gián crayon Bút chì màu 

Caterpillar Sâu story book Sách  truyện 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Động vật Stationery & Shapes 
Văn phòng phẩm & 

hình dạng 

rhinoceros Tê giác book Sách 

frog Ếch papers Giấy 

tiger Hổ pencil Bút chì 

lion Sư tử ruler Thước 

camel Lạc đà eraser Tẩy 

zebra Ngựa vằn circle Hình tròn 

tortoise Rùa square Hình vuông 

monkey Khỉ triangle Hình tam giác 

crocodile Cá sấu rectangle Hình chữ nhật 

giraffe Hươu cao cổ oval Hình ovan 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Trái cây Odd Numbers Số lẻ 

apricot Mơ one Một 

peach Đào three Ba 

coconut Dừa five Năm 

cherry Sơ ri seven Bảy 

pineapple Dứa nine Chín 

tomato Cà chua eleven Mười một 

blueberry Việt quất thirteen Mười ba 

mango Xoài fifteen Mười lăm 

pumpkin Bí đỏ seventeen Mười bảy 

grapefruit Bưởi nineteen Mười chín 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Đối nghịch Personal Belongings Đồ dùng cá nhân 

long Dài Skirt Váy 

short Ngắn Book Sách 

tall Cao Diaper Tả lót 

low Thấp Umbrella Ô 

hot Nóng school bag Túi đi học 

cold Lạnh Raincoat Áo mưa 

many Nhiều water bottle Chai nước 

few Ít colour pencil Bút chì màu 

big To Bicycle Xe đạp 

small Nhỏ electronic keyboard Bàn phím điện tử 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
Phương tiện di lại Flowers Hoa 

ship Tàu rose  Hoa hồng 

boat Thuyền oriental cherry Hoa anh đào 

car Xe ô tô water lily Hoa sen 

bus Xe buýt tulip   Hoa tu líp 

train Tàu lửa Lavender Hoa oải hương 

aeroplane Máy bay sunflower Hoa hướng dương 

van Xe ca Hibiscus Hoa dâm bụt 

truck Xe tải Orchid Hoa lan 

bicycle Xe đạp morning glory Hoa bìm bìm tím 

ambulance Xe cứu thương lily   Hoa loa kèn 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Chim Food Thức ăn 

peacock Chim công Candy Kẹo 

parrot Vẹt ice-cream Kem 

flamingo Chim hồng hạc french fries Khoai tây chiên 

owl Cú Sushi Sushi 

eagle Chim đại bàng Noodle Mỳ sợi 

kingfisher Chim bói cá fruit juice Nước trái cây 

woodpecker Chim gõ kiến Corn Bắp 

penguin Chim cánh cụt chocolate Sô cô la 

vulture Chim kền kền egg tart Bánh nhân trứng 

seagull Chim mòng biển hamburger Hamburger 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries Lá cờ/Nước Marine Creatures Sinh vật biển 

France Nước Pháp starfish Sao biển 

Germany Nước Đức sea anemone  San hô 

India Nước Ấn Độ dolphin Cá heo 

Canada Nước Canada turtle Rùa biển 

Japan Nước Nhật Bản seahorse Cá ngựa 

Russia Nước Nga Whale Cá voi 

England Nước Anh shark Cá mập 

United States Nước Mỹ jellyfish Sứa 

China Nước Trung Quốc stingray Cá đuối 

Brazil Nước Braxin crab Cua  
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Đối nghịch Things in the house Đồ dùng trong nhà 

in Bên trong bowl Tô 

out Bên ngoài plate Đĩa 

new Mới window Cửa sổ 

old Cũ toaster Lò nướng bánh 

up Lên trên refrigerator Tủ lạnh 

down Xuống dưới computer Máy tính 

front Phía trước book shelf Tủ sách 

back Phía sau wardrobe Tủ áo quần 

dry Khô high chair Ghế em bé 

wet Ướt CD player Máy đĩa 
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places Nơi chốn 
Modes of 

Transportation 
Phương tiện đi lại 

park Bãi đậu xe cable car Cáp treo 

hospital Bệnh viện wheelchair Xe lăn 

school Trường học police car Xe cảnh sát 

bus station Bến xe buýt yacht Thuyền buồm 

playground Sân chơi trailer Xe moóc 

library Thư viện motorcycle Mô tô 

zoo Sở thú hovercraft Tàu đi bằng đệm không khí 

food court Khu ăn uống hot-air balloon Khinh khí cầu 

supermarket Siêu thị helicopter Trực thăng 

shopping centre Trung tâm mua sắm Taxi Taxi 

  



 
P a g e  | 17 

 

 

LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Đối nghịch 

wide road Đường rộng 

narrow road Đường hẹp 

tall tree Cây cao 

short tree Cây thấp 

fat aunt Dì mập 

slim aunt Dì ốm 

long pencil Bút chì dài 

short pencil Bút chì ngắn 

big shoes Giày to 

small shoes Giày nhỏ 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases Mô tả 

red rose Hoa hồng màu đỏ 

orange pumpkin Quả bí màu cam 

yellow banana Quả chuối màu vàng 

green frog Con ếch màu xanh 

purple eggplant Cà tím màu tím 

blue sky Bầu trời màu xanh 

brown camel Con lạc đà màu nâu 

black bear Con gấu màu đen 

white hamster Con hamster màu trắng 

grey elephant Con voi màu xám 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Đối nghịch 

female washroom Nhà vệ sinh nữ 

male washroom Nhà vệ sinh nam 

dry towel Khăn tắm khô 

wet towel Khăn tắm ướt 

full basket Rỗ đầy 

empty basket Rỗ rỗng 

dirty bowl Tô bẩn 

clean bowl Tô sạch 

many flamingoes Nhiều hồng hạc 

few flamingoes Ít hồng hạc 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Tôi có thể…. 

I can run Tôi có thể chạy 

I can jump Tôi có thể nhảy 

I can crawl Tôi có thể bò 

I can walk Tôi có thể đi 

I can kick Tôi có thể đá 

I can listen Tôi có thể nghe 

I can eat Tôi có thể ăn 

I can drink Tôi có thể uống 

I can stand Tôi có thể đứng 

I can sit Tôi có thể ngồi 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… Tôi có… 

I have eyes. Tôi có đôi mắt. 

I have hands. Tôi có đôi bàn tay. 

I have teeth. Tôi có rang. 

I have a cell phone. Tôi có một điện thoại di động. 

I have a school bag. Tôi có một túi xách đi học. 

I have a balloon. Tôi có một quả bóng. 

I have a book. Tôi có một quyển sách. 

I have a cap. Tôi có một mũ lưỡi trai. 

I have a jigsaw puzzle. Tôi có một trò chơi xếp hình. 

I have an electronic keyboard. Tôi có một bàn phím điện tử. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Tôi đang…. 

I am painting. Tôi đang vẽ. 

I am writing. Tôi đang viết. 

I am singing. Tôi đang hát. 

I am sleeping. Tôi đang ngủ. 

I am swimming. Tôi đang bơi. 

I am reading a book. Tôi đang đọc một quyển sách. 

I am playing the piano. Tôi đang chơi đàn piano. 

I am brushing my teeth. Tôi đang đánh răng. 

I am wearing my clothes. Tôi đang mặc áo quần. 

I am combing my hair. Tôi đang chải tóc. 

 



 
P a g e  | 23 

 

 

LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction Tự giới thiệu 

Hello! Xin chào! 

I am a girl. Tôi là con gái. 

I am 4 years old. Tôi 4 tuổi. 

I am a boy. Tôi là con trai. 

I am 5 years old. Tôi 5 tuổi. 

I like to swing. Tôi thích đu. 

I like to slide. Tôi thích trượt. 

I like to ride a bike. Tôi thích đi xe đạp. 

I like to play on the jungle gym. Tôi thích chơi trò chơi. 

We like to blow bubbles. Tôi thích thổi bong bóng. 

 



 
P a g e  | 24 

 

 

LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House Nhà tôi 

This is my house. Đây là nhà tôi. 

This is my garden. Đây là vườn nhà tôi. 

Here is the living room. Đây là phòng khách. 

There is a television in the living room. Đây là ti vi trong phòng khách. 

There is a sofa in the living room. Đây là ghế sô pha trong phòng khách. 

Here is the bedroom. Đây là phòng ngủ. 

There is a bed in the bedroom. Đây là giường trong phòng ngủ. 

Here is the kitchen. Đây là nhà bếp. 

There is a refrigerator in the kitchen. Đây là tủ lạnh trong nhà bếp. 

There is a washing machine in the kitchen. Đây là máy giặt trong nhà bếp. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? Ở đâu? 

where are my colour pencils? Những cây bút chì màu của tôi đâu? 

Your colour pencils are in the box. Những cây bút chì màu của bạn ở trong hộp. 

Where are my shoes? Đôi giày của tôi ở đâu? 

Your shoes are outside the house. Đôi giày của bạn ở  phía ngoài nhà. 

where is my toy dog? Con chó đồ chơi của tôi ở đâu? 

Your toy dog is on the sofa. Đồ chơi cho con chó của bạn ở trên sô pha. 

Where is my toy train? Đồ chơi tàu lửa của tôi ở đâu? 

Your toy train is under the table. Đồ chơi tàu lửa của bạn ở dưới bàn. 

Where is my baby? Em bé của tôi ở đâu? 

My baby is behind the door. Em bé của tôi ở phía sau cửa. 
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LEVEL SIX 
Lesson 2 

Favourites Sở thích 

My father likes to eat hamburgers. Ba tôi thích ăn hamburger. 

My mother likes to eat cheesecake. Mẹ tôi thích ăn bánh phó mát. 

My sister likes to eat chicken drumsticks. Chị tôi thích ăn đùi gà. 

My brother likes to drink milk. Em trai tôi thích uống sữa. 

I like to eat sausages. Tôi thích ăn xúc xích. 

Dogs like to eat bones. Những con chó thích ăn xương. 

Cats like to eat fish. Những con mèo thích ăn cá. 

Goats like to eat grass. Những con dê thích ăn cỏ. 

Birds like to eat worms. Những con chim thích ăn sâu. 

Monkeys like to eat bananas. Những con khí thích ăn chuối. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Những điều tôi làm 

I love to bounce the ball. Tôi muốn tung banh. 

I love to play with my toy car. Tôi muốn chơi với đồ chơi ô tô của tôi. 

I love to play with my doll. Tôi muốn chơi với búp bê của tôi. 

I love to eat cookies. Tôi muốn ăn bánh qui. 

I love to eat ice-cream. Tôi muốn ăn kem. 

I am looking at the insects. Tôi đang quan sát sâu bọ. 

I am looking at the map. Tôi đang xem bản đồ. 

I am listening to music. Tôi đang nghe nhạc. 

I am listening to the radio. Tôi đang nghe đài. 

I am reading a book. Tôi đang đọc sách. 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am.. Tôi đang … 

I am cutting my hair at the hair salon. Tôi đang cắt tóc trong hiệu cắt tóc. 

I am eating noodles at the food court. Tôi đang ăn mỳ sợi trong khu ăn uống. 

I am seeing a doctor at the clinic. Tôi đang gặp bác sĩ ở bệnh viện. 

I am borrowing some books from the library. Tôi đang mượn sách trong thư viện. 

I am buying some vegetables from the market. Tôi đang mua rau trong chợ. 

I am buying soft drinks from the store. Tôi đang mua nước ngọt trong cửa hàng. 

I am cycling at the park. Tôi đang đạp xe trong công viên. 

I am sliding down the slide at the playground. Tôi đang trượt xuống cầu trượt trong sân chơi. 

I am looking at a monkey in the zoo. Tôi đang nhìn một con khỉ trong sở thú. 

I am buying sausages in the supermarket. Tôi đang mua xúc xích trong siêu thị. 
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Làm ơn…. 

Please carry me. Làm ơn bồng tôi. 

Please hold my hand. Làm ơn nắm tay tôi. 

Please may I have some candy? Làm ơn cho tôi kẹo? 

Please may I have some watermelon? Làm ơn cho tôi dưa hấu? 

Please may I have some cake? Làm ơn cho tôi bánh? 

Please may I have some grapes? Làm ơn bán cho tôi nho? 

Please help me comb my hair. Làm ơn giúp tôi chải đầu. 

Please help me open the door. Làm ơn giúp tôi mở cửa. 

Please help me carry my bag. Làm ơn giúp tôi mang túi xách. 

Please help me hold my water bottle. Làm ơn giúp tôi cầm chai nước. 

 

  



 
P a g e  | 30 

 

 

LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful Nước rất có ích 

I am washing my face. Tôi đang rửa mặt. 

I am washing my hands. Tôi đang rửa tay. 

I am washing my legs. Tôi đang rửa chân. 

I am washing my bowl. Tôi đang rửa tô của tôi. 

I was washing my towel. Tôi đang giặt khăn tắm của tôi. 

I am washing my cup. Tôi đang rửa cốc của tôi. 

I am washing my bottle. Tôi đang rửa chai của tôi. 

I am brushing my teeth. Tôi đang đánh răng. 

I am having my shower. Tôi đang tắm. 

Water is very useful. Nước rất có ích. 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun Đi dã ngoại thật vui 

We are having a picnic at the park. Chúng tôi đang đi dã ngoại trong công viên. 

Our mother has prepared a lot of food. Mẹ chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn. 

There are fruit juices. Đây là nước trái cây. 

There are sandwiches. Đây là bánh mỳ kẹp. 

There are apples. Đây là táo. 

There are desserts. Đây là tráng miệng. 

We love to play with sand. Chúng tôi thích chơi với cát. 

We love to build sandcastles. Chúng tôi muốn xây lâu đài cát. 

We love to play with waves. Chúng tôi muốn chơi với sóng. 

Picnics are fun. Đi dã ngoại thật vui. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Vườn thực vật 

My daddy brought us to the botanic gardens. Cha tôi đã đưa chúng tôi đi vườn thực vật. 

There were plenty of flowers in the gardens. Có đầy hoa trong vườn. 

We found a big tree. Chúng tôi đã tìm ra một cái cây to. 

This tree was very tall. Cái cây này rất cao. 

My sister saw a swan. Chị tôi đã thấy một con thiên nga. 

The swan's neck was very long. Cổ thiên nga rất dài. 

I saw a butterfly. Tôi đã thấy một con bướm. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Cánh của con bướm rất đẹp. 

I also saw a caterpillar. Tôi cũng đã thấy một con sâu. 

The caterpillar crawled very slowly. Con sâu bò rất chậm. 

 


