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УРОК 14-15 
ІЖА. В РЕСТОРАНІ. В КАВ’ЯРНІ. 

Сьогодні _______________ число,  
Today      date 

місяць _______________________, день тижня______________ 
month       day of week 
 
Вправа 1. Read new words and phrases, translate them, define gender and 
quantity (s/pl) 
Каша -  _________________ 

Кава -  ________________ 

Яйця -  ________________ 

Варені яйця -  ____________________ 

Смажені яйця -  ____________________ 

Омлет -  _________________________ 

Масло -  __________________________ 

Мюслі -  __________________________ 

Апельсиновий сік -  _____________________ 

Чай -  __________________ 

Грінка -  __________________ 

Сніданок -  ______________________ 

Обід -  ______________________ 

Вечеря -  ____________________________ 

Хліб -  ___________________ 

Сало -  __________________ 

Молоко -  _____________________ 

Сметана -  ____________________ 
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Вершки -  ______________________ 

Цукерки -  ______________________ 

 

Вправа 2. Complete sentences by choosing the most appropriate word(-s), 
underline pronouns, define their case, gender, quantity(s/pl): 
 

1. На сніданок я смажила \ я смажив ___________________ (яйця, кашу, 

омлет, мюслі, масло, грінки, сметану). 

2. З ранку він п’є, зазвичай, ___________________ (чай, вершки, сік, 

масло, каву, шоколад, грінки). 

3. Вони приготували смачну (обід, сніданок, варені яйця, вечерю) на 

п’ятьох осіб. 

4. На обід ми їли __________________ (цукерки, мюслі шоколад, борщ і 

сало). 

5. Дуже корисно їсти на сніданок _______________ (кашу, сало, мюслі, 

цукерки, варені яйця). 

 

Вправа 3. Learn types of cereal 
Каша - cereal:  

Гречана buckwheat 

Вівсяна Porridge (oats) 

Пшонна millet 

Перлова pearl barley 

Манна semolina 

Рисова rice 

Пшоняна wheat 

Сочевиця lentil 

Кукурудзяна maize 

Ячна barley 
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Вправа 4. Овочі, фрукти та ягоди – vegetables, fruits and berries: 

 

                          
Помідор  огірок  морква  капуста  брокколі 
 

                                   

Буряк  редиска  цибуля  часник  кабачок 
 

                                        

    Гарбуз  салатний перець  перець чілі  квасоля 
 

                             
Боби   горох   горіхи    соя 

 

                                            
 Гриби   баклажан\сині   спаржа 
 

                            
Ревінь   цвітна капуста  картопля  листя салату 
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Шпинат   щавель  кріп    петрушка 
Spinach  sorrel dock   dill    parsley 

 

                                       
Базилік   кавун   полуниця   суниця 
Basil        strawberry   wild strawberry 
 

                               
Смородина  диня   яблуко  груша  слива 
 

                                 
Черешня   вишня  абрикос   малина 
Sweet cherry   cherry 
 

                                        
Персик  виноград  калина   аґруз  ожина 
      Guelder rose   goose berry 

 
Вправа 5: М’ясо та риба - meat and fish: 
Яловичина – beef Оселедець - herring 
Свинина – pork Щука - pike 
Сало – salo Короп - carp 
Фарш – mince Анчоус - anchovy 

Стейк – steak Шпрот - sprat 
Курині крильця – chicken wings Сьомга - salmon 
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Курині стегна – chicken hips Форель - trout 
Копчене м’ясо – smoked meat Камбала - plaice 
Копчена риба – smoked fish Креветки – shrimps, prawns 
Баранина – hogget or mutton Карась – crucian carp 
Конина – horse meat Сом - codfish 

Ягнятина – lamb  Скумбрія – scomber (blue mackerel) 
Телятина – veal  Горбуша – pink salmon\humpback 

salmon 
Кролятина – rabbit meat Хек – merluccius (silver hake) 
Індичка, індичатина – turkey meat Тріска – atlantic cod 
Гусятина – goose meat Окунь - perch 

Качатина – duck meat Пеленгас - mullet 
Стегно - hip Мідії - mussels 
Грудинка - breast Кальмари - calamari 
Ошийок- neck Осьминоги - octopus 
Нога - leg Судак - sander 
Лопатка - shoulder Минтай – alaska pollock 

Котлети - cutlets  
Тефтелі – meat balls  
Біф-строганов – diced beef  
 
Вправа 6:  
А. Солодощі – sweets and desserts: 

Тістечка - cakes Ягідний пиріг – berries 
cake 

Сухофрукти – dried 
fruits 

Торт - cake Фруктовий пиріг – 
fruits cake 

Курага – dried apricot 

Печиво - biscuits Кисіль – kissel (fruit 
“jelly”) 

Чорнослив - prune 

Сирники – cheese 
cutlets 

Шоколад - chocolate Зефір – zefir 
(marshmellow) 

Млинці - pancakes Цукерки - sweets Шоколадка – chocolate 

bar 

Пиріг - cake Родзинки - raisins Солодощі - sweeties 

М’ясний пиріг – meat 
cake 

Кекс - muffin Кокос – coco white 

Рибний пиріг – fish 
cake 

Горішки - nuts Ананас - pineapple 

Сирний пиріг – cheese 
cake 

Творог\сир – cottage 
cheese 

Банан - banana 
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Б. Напої безалкогольні – soft and hot drinks 

Какао - cocoa Яблучний сік – apple 

juice 

Капуччіно - cappuccino 

Кава - coffee Мультифруктовий сік – 
multi-fruit juice 

Кава американо - 
Americano 

Чай - tea Мультивітамінний сік 
– multi-vitamin juice 

Кава по-ірландськи – 
Irish coffee 

Зелений чай – green 
tea 

Бананово-полуничний 
сік – banana-
strawberry juice 

Еспрессо - Espresso 

Трав’яний чай – herbal 
tea 

Апельсиновий сік – 
orange juice 

Кава з молоком – coffee 
with milk 

Чай з лимоном – tea 
with lemon 

Грейпфрутовий сік – 
grapefruit juice 

Кава з вершками – 
coffee with creams 

Узвар - compote Моркв’яний сік – carrot 
juice 

Кавовий напій – coffee 
drink 

Гарячий шололад – hot 

chocolate 

Виноградний сік – 

grape juice 

Безалкогольне пиво – 

non-alcoholic beer 

Сік - juice Гранатовий сік – 
pomegranate juice 

Кока-кола – Coca-Cola 

Фанта - Fanta Спрайт - Sprite Мінеральна вода 
газована \ не газована 
– mineral water 

sparkling \ still 

 
 

В. Напої алкогольні 
 

Пиво світле – lager beer Глінтвейн – mulled wine 

Пиво темне – dark beer Горілка – vodka \ horilka 

Пиво біле - non-filtered white beer Джин - gin 

Біле вино – white wine Віскі - whisky 

Червоне вино – red wine Коньяк - cognac 

Рожеве вино – rose wine  

Шампанське - Champagne  

Газоване вино – sparkling wine  

Сидр - cider  

 



 7 

Вправа 7: В ресторані чи в кав’ярні – in a restaurant or in a café: 

1. У вас є столик на двох (трьох, чотирьох)? 

_____________________________________________________________________ 

2. У вас є вільні столики? _____________________________________________ 

3. Я хочу замовити столик на сьогодні (завтра) на п’яту (шосту, сьому) 

годину. 

______________________________________________________________________ 

4. Можна подивитися меню? ___________________________________________ 

5. Що ви порадите? _____________________________________________________ 

6. Які у вас фірмові страви? ____________________________________________ 

7. Я хочу зробити замовлення. __________________________________________ 

8. Я візьму …..  _________________________________________________________ 

9. Я хотів би\хотіла би …..  _____________________________________________ 

10. Що на десерт? _____________________________________________________ 

11. Принесіть будь ласка бокал (чарку, склянку, чашку, тарілку, 

веделку, ложку, ніж, сіль, перець, серветку, рахунок, книгу скарг, 

додатковий прибор). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 26 КВІТНЯ 
 

HOME TASK FOR APRIL 26TH  

 

Які українські традиційні стави вам відомі? Складіть перелік 

українською і англійською мовами. – What kinds of Ukrainian traditional 
dishes do you know? Make a list both in Ukrainian and English. 


