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їїепп йіе гиШепівсЬеп АгЬеіїег апкоттеп. 

КиїЬепіясЬ; Оеиіясії : 

Як називаєш ся? 
Коли уродив-єсь ся? 
Де ти уродив ся ? 
В котрім повітї? 
Звідки ти? 
Чим ти єси? 
Якої ти релігії? 
Вільного стану,чи жонатий? 
Вільного стану, чи віддана ? 

Ту ваша хата, 
Ту маєте стіл, дві лавки 

і ведро. 
Кождий дістане ще горнець 

до вареня, миску, сїнник і кол- 
дру до накриваня. 

До роботи дістане ще ко¬ 
ждий граблі, лопату до бура- 
ків, кошик до картофель, серп, 
рало і їралї (суховили). 

По роботі маєте тоті зна- 
ряди віддати до комори до 
перехована. 
Чого ще бракує? 
Як схочете що купити, то 

йдіть до купця; він мешкає 
коло церкви. 

\¥іе ЬеШі сій? 
\¥апп Ьізі сій деЬогеп? 
Уґо Ьізі сій деЬогеп? 
Іп теІсЬеш Кгеізе? 
\¥оЬег Ьізі йи? 

> \¥аз Ьізі йи ? 
А¥е1сЬег Кеіщіоп Ьізі (їй? 
Ьедщ ойег уегЬеігаіеі? 
БіезеІЬе Рга^е Ьеі тсеіЬІі- 

еЬег Регзоп. 
Ніег ізі еиеге ЗіиЬе. 
Ніег ЬаЬі іЬг еіпеп ТізсЬ, 

2\уєі Вйпке ип(і еіпеп Еішег. 
Іесіег Ьекошші посЬ еіпеп 

КосЬіорі, еіпе ЗсЬйззеї, еіпеп 
ЗігоЬзаск шкі еіпе Беске гит 
Хисіескеп. 

2ит АгЬеііеп егЬаІі ]едег 
посЬ еіпеп Р„есЬеп, еіпе Кй- 
ЬепЬаске, еіп КагіоіГеїкбгЬеІ, 
еіпе ЗісЬеІ, еіп ОгаЬеізеп ипс! 
еіпе Бйп^ег^аЬеІ. 
ШсЬ (Зег АгЬеіі шибі ІЬг 

діє АгЬеііздегаіе \\аедег Ьеі 
дег СгезсЬіггкаштег аЬ^еЬеп. 

\Уаз їеЬІі посЬ? 
АУепп іЬг еі\уаз каиіеп 

\уо11і, зо &еЬі 2пт Кгйтег; 
ег \уоЬпі Ьеі дег КігсЬе. 



— 4 — 
КиІЬепіісЬ: 

Кождий дістане на день 
1 літру збираного молока і */2 
фунта масла у складника сира. 

Кожда дівчина дістане 2 
фунти муки і 1 фунт круп. 

Кождий дістане 1 хліб, 
прийдіть по него в полуднє 
до канцеляриї. 
Нинї дістанете мясо в ку- 

хии* 
Асистент дасть вам муку 

на стрйху. Відтак пійдеш по 
картофлю для всіх до пи¬ 
вниці. 
Прийдіть в полуднє по вутле. 
Шафар дасть вам дерево. 

Ви ще не дали мені па¬ 
перів. 

Принесіть їх до канцеляриї. 
Я вас запишу до книжки. 
Говори поволи; я не розу¬ 

мію так скоро по руски. 

Завтра прийде доктор; ко¬ 
жда дівчина мусить бути ще¬ 
плена. Полїция вимагає того. 
Се нич не коштує і не бо¬ 
лить. 

Я вас перестерігаю: будьте 
осторожні при машинах! 

Не вільно вам лізти па ма¬ 
шину до молоченя, коли вона 
Ь руху. 
Осторожно зі сьвітлом і 

огнем! 

ЬеиівсЬ: 

Десіег еіМІі рго Та§ 1 Ьі- 
іег аЬ&еІаззепе МіїсЬ ип(1 
*/2 Рїїіпсі Виїіег рго АУосЬе 
Ьеіт Кйзег. 

Іесіез М&гїсЬеп егЬаІІ 2 
РГипсі МеЬІ игкі 1 РІипс] 
Огаире. 

Іесіег Ьекотті еіп Вгоі, 
Ьоіі ез ги Міііад іи сіег 
Капгіеі. 
Неиіе Ьекотті іЬг ПеізсЬ 

іп (іег КйеЬе. 
Бег Аззізіепі \уігсі еисіі 

МеЬІ аиі сієш ЗсЬйііЬосіеп 
деЬеп. Ноіе (Запп Гйг аііе 
Кагіоїїеіп іт Кеііег. 
Кошті тіііа^з ит КоЬІе. 
Беї* ЗсЬаїїпег \уігсі еисіі 

Ноіг в’еЬеп. 
ІЬг ЬаЬі тіг сііе Раріеге 

посЬ пісЬі дедеЬеп. 
Вгіп§*і зіе пасЬ Ьег Капгіеі. 
ІсЬ луєгсіє еисЬ еіпігадец. 
8ргісЬ Іап^зат; ісЬ уєг- 

зіеЬе пісЬі зо зсЬпеП гиіЬе- 
пізсЬ. 
Могдеп кошті сіег Бокіог , 

уесіез МасІсЬеп тиВ §;еітрП 
\уегс!еп. Біе Роїігеі уегіап^і 
Ьаз. Баз козіеі пісЬіз ипсі 
іиі пісЬі луєЬ. 

ІсЬ тасЬе еисЬ аиітегк- 
зат; зеісі уогзісЬіі§ Ьеі Ьеп 
МазсЬіпеп. 

ІЬг ййгГі пісЬі аиі .сііе 
БгезсЬтазсЬіпе кгіесЬеп, 
\уепп зіе пісЬі бііП зіеЬі. 
ОеЬі оЬасЬі аиГ ЬісЬі- ипсі 

Реиег! 



X ВиШепібсЬ: 

В вечір по 9 годині не 
вільно хіоїшг робити музики. 

Пити горівку підчас роботи 
остро заказано. 

Заплата - 

ВиїЬепізсЬ: 

Кілько маєш днів? 
Кілько морїів скосив ти 2 

Маю шість днів. 
Три. морїи. 
Дістанеш довять марок. 
Дістанеш вісім марок і пять* 

десять феників. 
Дістанеш одинайдять марок 

і еїмдесяігь пять феників. 
Дістанеш десять марок за¬ 

плати ; але через нерших пять 
тижнів лишить ся кождим ра¬ 
зом по три марки на кавцию. 
При від’їзді в осени дістанеш 
всі гроші. 

Беиізсії: 

АЬегкЗз пасії 9 Шіг сійгіеп 
сііе Маппег кеіпе Мцзік теїіг 
тасЬеп. 
Вгапі\уеіп ігіпкеп ізі іп 

(Іег АгЬеіі зігеп^* уегЬоіеп. 

У 

ЬоІіііип§. 

Оеиізеїі: 

\¥іе уієі Таде Базі сій? 
АУіе уієі Моі*0еп її азі сій 

детаїїі ? 
Ісіі ІіаЬе зесіїз Таде. 
Огеі Могдеп. 
1)и Ьекоттзі 9 М. 
Би Ьекошшзі 8*50 М. 

Би Ьекоттзі 11*75 М. 

Би Ьекоттзі 10 М. Ьоїт; 
аЬег сііе егзіеп 5 АУосЬеп 
ЬІеіЬеп ^еОезтаІ З М. аіз 
Каиііоп зіеЬеп. Веі сіег АЬ- 
геізе іт НегЬзі егіїаіізі Зи 
сіаз 0*ап2е беїсі Ьегаиз, 

Кейепвагіеп Ьеі йег АгЬеіі. 

НиіЬепізсЬ: 

6 ВИ ту ВСІ? 
Кого ту нема? 
Длячого єго нема? 
Він є хорий. 
Що ему бракує? 
Я пішлю по доктора. 

Ти так зле виглядаєш. 

Оеиізсії: 

Зеісі іЬг аііе На? 
\¥ег ізі пісЬі На? 
ААагит ізі ег пісЬі сіа? 
Ег ізі кгапк. 
ТУаз іеіііі Шш? 
ІсЬ іуєгсіє пасії сіет Бок- 

іог зсЬіскеп. 
Би зїеЬзі зо зсЩесІїІ аиз. 
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НиіЬепізсЬ: 

Чи ти хорий? 
Іди до дому ! 
Кажи собі зварити гербати! 
Ддячого приходиш так пі- 

8НО? 
Маєте приходити на час! 

То е добре. 
То е зле. 
То маєш ліпше зробити! 

Так маєш то робити! 
Видів-єсь? 
Зроби то ще раз! 
Не будь такий дурний! 
Ти лінюху ! 
Будьте пильними! 
Не оглядайте ся! 
Не сьмійте ся! 
Не сваріть ся ! 
Не говоріть! 
Не стійте! 
Пильнуйте роботи! 

Як довго буде то треватп? 
Чи ви вже готові ? 
Кілько ще маєте? 
Нині будете годину довше 

робити. 
Чого хочеш? 
Про мене. 
Дай мені спокій! 
Будь тихо. 
Мовчи! 
Йди геть! 
Хто то був? 
Ти був. / » І 
Ви були. 
То правда, 

ОеиІзсЬ: 

Візі сій кгапк? 
(теЬ пасЬ Наизе! 
ЬаВ сііг ТЬее косЬеп! 
АУагит кошт зі сій зо зрМ ? 

Ніг тіШ рйпкіІісЬ копі- 
теп! 
Баз ізі £иі. 

. Баз ізі зсМесМ. 
Баз тиВІ сій Ьеззег та- 

сїіеп! 
8о тиВІ сій (іаз тасЬеп! 
Назі: сій дезеЬеп? 
Масії сіаз посЬ еіптаї! 
8еі пісМ зо <іитт! 
Би Гаиіепгег! 
8еіс1 ЙеіВщ! 
8еМ_еисІі пісМ иті 
ЬасЬеІ пісМ 1 
2апкі еисЬ пісМ! 
8ргесЬеі пісМ! 
8іеЬе1 пісМ! 
Кйттегі еисії ит сііе Аі - 

ЬеіІ! 
\Уіе 1ап§е \уіг(і (Іаз сіаиегп ? 
8еі(І іЬг зсЬоп Гегіід? 
АУіе уієі ЬаМ іЬг посЬ? 
Неиіе луєгсієі іМ* еіпе 

8іишІе Ійпдег агЬеіІеп. 
\Уаз луііізі сій? 
Меіпеі\\7е&еп. 
ЬаВ тісЬ іп НиЬеГ 
8еі 8ІІ11. 
Наїїе сіеп Мип(1! 
БеЬ Іогі! 
АУег \уаг (іаз? 
Би Ьізі £е\уезеп. 
ІЬг зеі(І £е\уезеп. 
Баз ізі \уаМ. 
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КдШепізсЬ: 

То неправда. 
Встидай ся! 
Іди на своє місце ! 
Чекай ту! 
Йди там! 
Верніть ся! 
Ідіть наперед! 
Я йду за Нами. 
Ідіть снідати! 
Ідіть полуднувати! 
Ідіть на підвечірок 
Відпічнїть і забавте ся! 
Ідіть до дому! 
Завтра прийдіть на час! 
В неділю підете всі до 

церкви. 

ОеиІзсЬ: 
і 

Баз із! пісМ \уаЬг. 
8сЬате бісЬ! 
СгеЬ аиТ беіпеп Ріаіг! 
ЧУагІе Мег! 
СгеЬ бог! Мп! 
Кошті гигйск! 
СгеМ уогап! 
ІсЬ коште пасЬ. 
МасМ ЕгйЬзШск! 
МасМ Міііад! 
МасМ Уезрег! 
МасМ ЕеіегаЬепб! 
веМ пасЬ Наше! 
Мог£еп кошті рйпкШсЬ! 
Ат Зоппіа^ $еМ іЬг аііе 

іп (Ііе КігсЬе! 

І> і е 8 і и Ь е. 

НиШепізсІї 

дата 
дверг 
вікно 
ніч 
угле 
дерево 
попіл 
огонь 
стіл 
столець 
лавка 
ооФа 
лямпа 
сьвітло 
ліхтар 

.вода 
ФЛЯШКН 
склянка 
ліжко 
ручник 

ОеіІізсЬ 

(ііе 81иЬе 
(ііе Тйг 
(іаз Гепзіеі 
бег Оіеп 
біе'КоЬІеп 
(іаз НоІ2 - 
біе АзсЬе 
(іаз Геиег 
(іег ТІ5СІ1 * 
(іег 8іиЬ1 
(ііе Вапк 
(іаз 8оГа 
(ііе Ьатре 
(Іаз Ьісіїі ' 
сіег ЬеисЬіег 
(іаз У^аззег 
біе Ріазсіїе 
(іаз Оіаз 
сіаз Веіі 
сіаз НапбіисЬ 

НиШепізсії: 

МИЛО 
чоботи 
щітка 
шварц 
сірник 

таріль 
ніж 
вилочки 
ложка 
чарка 
хліб 
масло 
молоко 
кава 
мясо 
ковбаса 
сир 
сіль 
гшво 

ОеиІзсЬ: 

(ііе 8еі(е 
(ііе 8ііеІе1 
(ііе Вйгзіе 
(ііе \УісЬзе 
(іаз 2йпбЬбІ2- 

сЬеп 
(іег Те 1 Іег 
(іаз Меззеї 
(ііе ОаЬеІ 
(іег Ьбіїеі 
біе Таззе 
(іаз Вгоі 
біе Виїіег 
біе МіїсЬ 
бег КаЯее 
баз ПеізсЬ 
біе ХУигзі 
(Іег Казе 
баз 8а1х 
баз Віег 



— 8 
ЯиіЬетзсИ: 

Добрий день! 

Добрий вечір. 
Добра віч. 
На віки віков. 
З Господом Богом. 
Відчини двері! 
Замкни двері! 
Замкни вікно! 
Відчини вікно! 
Принеси углв і дерево! 
Запали в печи! 
Мусиш вибрати попіл! 

Замети покій! 
Постели ліжко! 
Вичпсти мені черевики! 
Занеси черевики до шевця! 

Принеси сьвіжої води 1 
Принеси мені снїдане! 
Принеси мені обід! 
Принеси мені підвечірок ! 
Принеси мені вечеру! 
Принеси мені хліба, сира і т. и. 
Принеси мені пива! 
Купи мила! 
Купо цилїндер і т. н. 
За десять фєників. 
За двайцять фєників. 
За марку. 
За три марки. 
За пять марок. 
Дякую. 
Досить. 
Тепер можеш іти. 
Чого хочеш? 
Не розумію. 
Говори по нїмецки! 

ОеиІ$сЬ 

Сиіеп Мог£еп! 
Сгиіеп Та£» 
Оиіеп АЬепсІ. 

_ Оиіе №сЬі. 
їп Е\уі§кеіі. 
Іп Сиііез Напіеп. 
МасЬ (ііе Тйг аиГ! 
МасЬ (ііе Тиг ги! 
МасЬ сіаз Гепзіег т Iі 

МасЬ сіаз Гепзіег аиХ! 
Вгіп£е КоЬІе ипсі Ноіг’ 
МасЬ Геиег іш ОГеп! 
Би тиПі (ііе АзсЬе Ьегаи** 

пеЬтеп! 
КеЬг (ііе ЗІиЬе апз! , 
МасЬ (іаз Веіі! 
Риіг шіг (ііе ЗІіеГеІ! 

, Тга^е (ііе ЗІіеГеІ гипт 8с1шЬ- 
тасЬег! 
Вгіпде ГгізсЬез \Уаззег! 
Вгіп^с гпіг (іаз ГгйЬзІйск! 
Вгіпде тіг (іаз Міііадзсззеп! 
Вгіп£е шіг (іаз УезрегЬгоІ! 
Вгіп^е шіг (іаз АЬепсіЬгої: 
Ноіе шіг Вгої, Казе и. з. тс 
Ноіе тіг Віег! { 

КаиГе ЗеіГе! 
КаиГе еіпеп Суііпсіег и. з. 
Гйг 10 РГ. 
Гііг 20 РГ. 
Гйг 1 М. 
Гйг З М. 
Гйг 5 М. 
ІсЬ сіапке. 
Ез ізі 8епіі£. 
.Іеігі каппзі сій &еЬеп 
’ІУаз \уі1ізі (іи ? 
ІсЬ уегзіеЬе пісЬІ. 
ЗргісЬ (іеиІзсЬ! 
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Т)ег НоГ — двір (подвірс). 
(Будинки, знаряди) — (СгеЬаиЯе, Сегаіе). \ 

НіШіепізсЬ: Оеи&сіі: ВиїЬспізсЬ Оеи^сЬ: 

двір Яег АУігізсЬаГіз- горбд Яег Сагіеп 
ЬоГ керниця Яег Вгиїїпеп 

ПОДВІрб (іег НоГгаит помпа Яіе Ришре 
ДІМ Яаз ЛУоЬпЬаиз корито Яег Тго£ 
сїни (ііе НаизЯиг ведро Яег Еітег 
комора Яіе Каттег цебрик Яаз 8с1іаії 
кухня Яіе КіісЬе коновка Яіе Каппе 
пивниця Яег Кеііег гній Яег Рйпдег 
сходи (ііе Тгерре гноївка Яіе ЯаисЬе 
стрих (іег ВоЯеп, сіег бочка Яаз Раб 

- 8сЬтіЬоЯеп копач Яег МізШаскеп 
шппхлїр Яег ЗреісЬег сухоеилн Яіе МізідаЬеІ 
шопа Яег ЗсЬирреп віз Яег \Уа"еп 
обора Яег 8іа11 віз драбиня¬ Яег Ееііепуа^еп 
стайня Яег РГегЯезіаІІ стий 
свининець Яег8с1і\уетезіа11 віз до ГНОІГ Яег Бипдепуа- 
вівчинець Яег ВсЬаМаїї ©еп 
жолоб Яіе Кгірре тачки Яег Каггеп 
курник Яег НйЬпегзіаІІ повіз Яег Киізсішадеп 
голубник Яег ТаиЬеп- солома Яаз 8ігоЬ 

— зсЬ1а£ січка Яіе 8іеЯе 
брама Яаз Тог пісок Яег 8апЯ 
фіртка Яаз Тйгсіїеп ріняки Яег Кіез 
пліт Яег 2аип 

Наивііег е. 

ВиіЬбпізсЬ: Оеи£<зсІі: ИиіЬепізої): ВеиІзсЬ: 

худоба Яаз Уіеіі СВИНЯ Яаз 8с1і\уєіп 
одна штука еіп 8ійск УіеЬ кнур Яег ЕЬег 
кінь Яаз РГегЯ льоха Яіе 8аи 
оґер Яег Неп^зі поросятко Яаз Еегкеї 
кобила Яіе 8іи1е ВІВЦЯ Яаз 8сЬаі‘ 
лошак Яаз ЕоЬІеп баран Яег \УіЯЯег 
бугай; віл Яег Зііег ягня Яаз Ьашш 
віл Яег ОсЬз осел Яег Езеї 
корова Яіе КиЬ пес Яег НипЯ 
ялівка Яіе КаІЬе кіт Яіе Каїге 
теля Яаз КаІЬ гуска Яіе Оапз 
бичок Яаз ОсЬзепкаІЬ гусятко Яаз ОйпзеЬсп 
телиця Яаз КиЬкаІЬ качка Яіе Епіе - 
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КиїЬепізсЬ: 

кури 
когут 
курка 
курчатко 
голуб 

КеиІзсЬ 

сііе НйЬпег 
(іег НаЬп 
сііе Неппе 
сіаз НйЬпсЬеп 
Зіе ТаиЬе 

КиїЬепізсЬ • 

голубя 
індик 
пантарка 
пава 

БеиІзсЬ: 
% 

сіаз ТаиЬсЬеп 
сіаз ТгиіЬиЬп 
сіаз РегІЬиЬп 
сіег РГаи 

Апйеге Тіеге. 

КиїЬепізсЬ: 

олень 
серна 
заяць 
куропатва 
щур 
ІУТИШ 

КеиІзсЬ; 

іег НігзсЬ 
сіаз КеЬ 
іег Назе 
(іаз КеЬІіиЬп 
сііе Каїіе 
сііе Маїдз 

КиїЬепізсЬ: 

ластівка 
воробець 
муха 
пчола 
улій 
риба 

КеиізсЬ: 

сііе ЗсІшаіЬе 
(іег Зрегііп^ 
сііе Р1ІЄ£Є' 
(Ііе Віепе 
(іег Віепепзіоск 
сіег ГізсЬ 

КиїЬепізсЬ: БеиІзсЬ: 

Отвори браму ! 
Замкни браму! 
Будеш рубати дерево. 
Під худобою мокро. 
Принеси соломи до стелена ! 
Постели товарова ! 
Постели коням ! 
Повикидуєте гній з обори. 

Иовикндуете гній зі стайні. 

Мусите норозкидувати гній. 

Ти будеш різати січку. 
Дай коням їсти! 
Дай коням сіна! 
Дай коням води! 
Запряжи коні! 
Випряжи коні! 
Здійми з коний упряж! 
Наложи упряж на коні! 
Осідлай коня! 
Кінь є хорий. 
Мусимо спровадити ветери¬ 

нара. 
Ти підеш до аптнкп. 

МасЬ сіаз Тог аиГ! 
МасЬ Заз Тог ги! 
Би луігзі Ноіг Ііаскеп. 
Баз УіеЬ Ьаі паС. 
Ноіе ЗігоЬ гит Зігеиеп! 
Зігеие Вет УіеЬ! 
8ігеие (іеп РГегсіеп! 
ІЬг луєгсієі Зеп Киїїзіаіі аиз- 

тізіеп. 
ІЬг луєгсієі (іеп РГегсіезІаіІ аиз- 

тізіеп. 
ІЬг тиВІ Зеп Бйп^ег аизеіп- 

апЗеггіеЬеп, 
Би луігзі 8іесіе зсЬпеі(іеп. 
Рйііеге (ііе РГегсіе! 
ОіЬ Зеп РГегсіеп Неи! 
СіЬ сіеп РГегсіеп ІУаззег. 
8рапп сііе РГеїчіе ап! 
8рапп (ііе РГепіе аиз ! 
8сЬігг Зіе РГегсіе аЬ! 
ЗсЬігг сііе РГегсіе ап! 
ЗаШе сіаз РГегсі! 
Баз РГегсі ізі кгапк. 
\Уіг тйзгеп Зеп Тіегаггі Ьо- 

Іеп Іаззеп, 
Би луігзі іп Зіе АроІЬеке де- 

Ьеп. 
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НиіЬепізсЬ: 

Ходіть взяти паші! 
Дайте їсти коровам! 
Дайте їсти вівцям, свиням і 

т. *д.! 
Випусти худобу!' 
Зажени худобу до обори! 
Випусти бугая! 
Привяжи бугая! 
Напій конї! 
Напій воли! 
Напій худобу! 
Налий води до корита! 
Налий води до ведра! 
Налий води до цебрика! 
Спусти пса! 
Цривяжи пса! 
Зладьте драбинястий віз! 

Зладьте віз до гною! 
Зладьте бричку! 
Поїдемо до церкви. 

Поїдемо до міста. 

Поїдемо на торг. 

їдь скоро! 
їдь пОволи! 
Дай сюди' лїци! 
Поїдемо до желїзницї. 
Заїдь перед мов помешканє! 
Завтра коло полудня виїдеш 

по мене на желїзницю! 
Поїдеш до млина! 
О&ес молоти на крупи. 
Ячмінь молоти на крупи. 
Жито молоти на муку. 
Привези ФІру піску, ріняків. 

ОеиІзсЬ: 

Кошті Риііег Ьоіеп! 
ЕйПегі Діє Кйііе аЬ! 
Гйііегі Діє ЗсЬаГе, 8сЬ\уєіпє 

и. в. \у. аЬ 1 
ЬаВ Даз УіеЬ Ьегаиз! 
ТгеіЬ Дав УіеЬ іп Дей 81а11! 
ЬаВ Деп Виїїеп Ьегаиз! 
ВіпДе Деп Виїїеп ап! 
Тгапке Діє РІегДе! 
Тгапке Діє ОсЬзеп! 
Тгапке Дав УіеЬ! 
СгіеВе \Уаззег іп Деп Тго§! 
СгіеВе \Уаззег іп Деп Еішег! 
СгіеВе \Уаззег іп Даз ЗсЬаії. 
ВіпДе Деп НипД Іоз! 
ВіпДе Деп НипД ап! 
МасЬ Деп Ьеііепуа^еп гигесЬі! 
МасЬ Деп Бйп^етадеп гигесЬі! 
МасЬ Деп КиізсЬ\уа£еп гигесЬН 
\Уіг \уєгДєп іп Діє КігсЬе їаЬ- 

геп. 
\Уіг \уєгДєп іп Діє 8іаДІ ї'аЬ- 

геп. 
УПг\уєгДєп гитІУоеЬептагкІе 

ІаЬгеп. 
РаЬге зсЬпеІІ! 
ГаЬгє Іап^заш! 
ОіЬ Ьег Діє 2й£е1! 
ЛУіг \УЄгДеп гиг ВаЬп ІаЬгеп. 
ГаЬге уог теіпе \УоЬпип£ уог! 
Мог^еп §е&еп Мїііа^ \уігзі Ди 

шісЬ аиі Дег ВаЬп аЬЬоІеп! 
Би \уігзі іп Діє МйЬІе ГаЬгеп !| 
Наіег зсЬгоіеп. 
Оегзіе зсЬгоіеп. 
Ко££еп гит МеЬІ таЬІеп. 
Ноіе еіпе РиЬге 8апД, Кіез! 

Вепешгап§еп уоп Регвопеп. 

КиїНепівсЬ 

паньство 
пан 
пані 

ШиібсЬ: 

Діє НеггзсЬаГі 
Дег Негг 
Діє Ггаи 

КиШепівсЬ 

ДІТИ 

СИН 

донька 

ОеиІзсЬ 

Діє КіпДег 
Дег 8оЬп 
Діє ТосЬіег 
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ТІиіНепівсЬ і Пеиі£с1і: 

інспектор (іег Іпзрекіог 
шаФар (іег ЗсЬаіТпег 
уменний (іег ЗсЬеиепуаг- 

іег 
вівчар - (іег Зспаїег 
пастух (іег Нігі 
челядь (іаз Оезігкіе 
слуга (іег БіепзІЬоіе, 

(іег Ріепег 
парубок (іег КпесЬІ 
дівка сііе Ма^сі 

ВиІЬепізсЬ : Г)еиІ*сІі: 
ВІЗНИК (іег КиізсНеГ' 
робітник сіег АгЬеіІег 
робітниця сііе АгЬеііегігг 
стельмах сіег ЗІеІІтасЬег 
коваль (іег ЗсЬтіег! 
муляр сіег Маигег 
тесля сіег 2іштегтапп 
шлюсар (іег ЗсЬІоззег 
столяр (іег ТізсЬІег 
римар (іег ЗаШег 
купець сіег Кгатег 

Завези віз до стельмаха! ЕаЬге сіеп \Уа§еп хиіп Зіеіі- 
піасЬег! 

Завези віз до коваля! 

Заведи підкути коні! 
'Занеси хомут до рвмара! 

Занеси узду до римара! 

Іди по шлюсара ! 
Заклич вівчаря ! 
Заклич гуменного! 
ШаФар ;має зараз прийти до 

пана! 

ЕаЬге сіеп АУа^еп гшп ЗсЬпііе- 
ііе! 
ЕйЬге сііе Рі'егсіе ЬезсЬІадеп! 
Тга^е (іаз Кигпшеї хиш 8аІІ- 

Іег! 
Тга^е (іаз 2аипг/еіі£ /лип За II- 

Іег! 
Ноіе сіеп ЗсЬІоззег! 
КиГе сіеп ЗсЬаГег ’ 
НиГе сіеп ЗсЬеиепуйгІст! 
Рег ЗсЬаЬпег зоїі <?1ріс*1і /то 

Неггп коттеп! 

КціЬепівсЬ; 

поле 
ріля’ 
дорога 
стежка 
грядка, загін 
вузшин конець 

поля 
борозна 
поперечна бо¬ 
розна 

скиба 
межа 
горбок 
долина 
■чдуг 

В а 8 
ОеиІзсЬ 

с!а$ Ееісі 
(Зег Аскег 
(іег \Уе& 
(іег 8іе£ 
(іаз Вееі 

сіег Агшапсі 
'ііе ЕигсЬе 

(ііе (}иегГигсЬе 
(ііе ЕгсІзсЬоІІе 
сіег Наіп 
сГег Катт 
<іа$ Таї 
сіег 

ье і а 
КиіНепі5сЬ. 

рало 
борона 
залок 
машина до сї- 
яня 

кримра 
орати 
підорати 
заволочити 
сіяти 
валкувати 
гній возити 
гній розтрясати 
гній підгортати 

ОеиІвсЬ: 

(іег ІіаскепрОи# 
(ііе Е^е 
<ііе \УаІге 

(ііе ЗаетазсЬіпе 
(ііе Кгііттег 
аскет, рПіі§еп 
зійг/еп. зсЬйІеп 
е£&еп 
заеп 
\уа1/еп 
Оііпдег ГаЬгеп 
Рйп^ег Ьгеііеп 
Рйпдег еіпіе^бп 



КиїЬепізсЬ: 

збіже 
насїнє 
засів 
пшениця 
жито 
ЯЧМІНЬ 
овес 
горох 
вика 
конюшина 
біб 
мішанина 
сараделя 
ріпак 

ПеиІзсЬ: КиїЬепізсії: Оеиївсії: 

сі а з Сеігеісіе 
сіег Зате 
сііе 8ааі 
(іег \Уеігеп 
(ІЄГ Но££ЄП 
<ііе бегзіе 
(іег Наіег 
(ііе ЕгЬзе 
(ііе УУіске 
(іег Кіее 
(ііе ЗаиЬоЬпе 
(іаз бетеп^е 
(ііе 8ага<іе11е 
(іег Варз 

лен 
кукурудза 
просо 
гречка 
картоФЛЇ 
ріпа 
бруква 
капуста 
морков 
лубін 
будяк, о сет 
пирій 
хопта 

(іег Ьеіп 
(іег Маіз 
(ііе Нігзе 
(іаз Наі(їекогп ‘<> 
Зіе Кагіойеіп 
(ііе тсеізге ВДЬе 
(ііе КоЬЬйЬе 
(іаз Кгаиі 
(ііе МоЬггйЬе 
Ше Ьиріпе 
(ііе Оізіеі 
(ііе Оиеске 
чіаз бпкгаи£ 

КиїЬепізсЬ: 

Вп будете возити гній. 
Чотири дівки будуть накла¬ 

дати гній. 
Десять жінок піде розкидати 

гній. 
Три плуги будуть орати. 
Ти можеш підгортати гній. 

Ви можете підгортати гній. 
Ти ореш за глубоко. 
Ти ореш за.плитко. 
Ширше брати ! 
Вузше брати! 
Поїдеш покладати житниско. 

Ви будете покладати вівснско. 

Ти поїдеш волочити. 

Ти можеш орати бульбпско. 

Ти можеш за плугом збирати 
картоФЛЇ. 
Можете згортати пирій. 

Складайте пирій на віз! 

Оеиізсії: 

ІЬг \уег(іе{ (іеп Бйп^ег ГаЬгеп. 
Уіег МагїсЬеп \уег(іеп (іеп Бйп- 

&ег 1а(іеп. 
2еЬп \\ГеіЬег £еЬеп (іеп Бйп- 

&ег Ьгеііеп. 
Бгеі Сезраппе \уег<іеп аскегп 
Би каппзі (іеп Бйп&ег еіпіе- 

?еп. 
Ніг кбппі (іеп Бйп^ег еіпіе^еп 
Би аскегзі ги ііеі. 
Би аскегзі ги зеісій. 
Вгеііег Газзеїті 
ЗсЬтаїег Газзеп! 
Би ІаЬгзі (іаз ВоддепзіорреІ- 

ГеМ зсЬаІеп. 
ІЬг \уег(іеі сіаз Паїегзіорреі- 

ГеМ зійггеп. 
Би ШЬгзІ Неп Зіиггаскег е£- 

£еп. 
Би каппзі (іеп Кагіоії'еіаскег 

ріїй^еп. 
Би каппзі Іііпіег (ієні РПи»е 

(ііе КагІоіТеїп кІаиЬеп. 
ІЬг кбппі (ііе Оиескеп гизат- 

тепгесЬеп. 
Ьасіеі (ііе (^иескеп аиГ (Іег 

\Уа£еп 



КиіЬешзсЬ: ОеиІзсЬ: 

Збирайте каміне! 
Завтра будемо сіяти пше¬ 

ницю. 

Будемо сіяти жито і т. о. 

Возьміть з собою 8 міхів 
жита \ 
Ти поведеш машину. 
Всип зерна до машини ! . 

> 

Тепер можете заволочити. 
Тепер можете валкувати. 
Десятеро люда іде розбивати 

скиби. 

Поробити борозни. 
Підете стинати оеет. 

КІаиЬі сііе 81еіпе гизаттеп: 
Могдеп \уегсіеп \уіг \УеІ2вп 

зйеп. 
АУіг шегсіеп Ко£§еп и. з. \у. 

заеп. 
КеЬтІ 8 8аск Ко££еп тії! 

Би \уіг$і сііе МазсЬіпе Іепкеп. 
8сЬйііе 8атеп іп діє Ма¬ 

зсЬіпе І 
Мгі кбппі ІЬг аЬе£&еп. 
^І2І кбппі іЬг \уаІ2ЄП. 
2еЬп Ьеиіе &еЬеп сііе Егсі- 

зсЬоІІеп гегкіорі’еп. 
Біе ^аззегІигсЬеп гіеЬеп 
ІЬг деЬі БізІеІп зІесЬеп. 

Жниво — (Ііе Егпіе 

НиЬЬепіясЬ: 

Підете жати ріпак. 
Підете вязати ріпак. 
Підете складати ріпак. 
Будемо возити ріпак. 

Жито вже пристигло. 
На другий тиждень будемо 

косити жито. 
Дес/ітеро людий іде косити 

жито. 
Десять жінок піде відбирати. 
Чотири жінки будуть снопи 

уставляти в купо. 
Завтра будемо косити ячмінь. 

Пополуднє підете обертати 
ячмінь. 
Як роса внсхне, підете ви¬ 

гати ячмінь. 
Возьміть з собою пятнайцять 

*іп перевесел. 
Ти можеш класти перевесла. 
Робіть більші снопи! 
Робіть меньші снопи! 

Оеиізсії: 

ІЬг &еЬІ сіеп Карз зсЬпеісІеп 
ІЬг £еЬІ сіеп Карз Ьігкіеп. 
ІЬг £еЬІ сіеп Карз аиїзіеііеп. 
\¥іг \уегс!еп (Іеп Карз еіп- 

ГаЬгеп. 
Бег Ко$£ЄП ізі зсЬоп геіі. 
ШісЬзІе АУосЬе \уегЗеп \уіг 

сіеп Ко^&еп шаЬеп. 
2еЬп Мапп деЬеп Ко$§еп 

тііЬеп. 
2еЬп \УеіЬег £еЬец аЬгайеп. 
Уіег \УеіЬег \уегс1еп (ііе Оаг- 

Ьеп іп Кирреп зіеііеп. 
Могдеп луєгсієп \уіг сііе Оегзіе 

таЬеп. 
^ТасЬтііІа^з "еЬІ іЬг сііе Оег- 

ЗІЄ \УЄПСІЄП. 

\Уепп сіег Таи \ує£ ізі, £еЬІ 
іЬг біе Сегзіе Ьіп(1еп. 
КеЬтІ іїїп&еЬп ЗсЬоск ЗігоЬ- 

зеііе тії. 
Би каппзі сііе 81гоЬзеі1е Іедеп. 
МасЬІ ^гбііеге СагЬеп! 
Масіїї кіеіпеге КагЬеп І 
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ВіііЬєпібсіі 

Мусите міцнійте вязатм сно¬ 
ві! , ; 
Зладьте драбинясті вози! 

і Нинї будемо звозити пшеницю. 

Ти будеш складати на возі. 

Ти будеш подавати снопи на 
віз. 
Та можеш дальше їхати. 

Ввиієеп: 
"V. 

ІЬг тйВі йіе ОагЬеп іезіег 
Ьіпйеп! 
МасМ йіе Ьеііег\уа£еп гигесЬі! 
Неиіе ууєгйєп \уіг (іеп \Уеігеп 

еіпіаЬгеп. 
Би луігзі аиЬ Дрш \¥а$еп 1а- 

сіеп. 
Би луігзі йіе ОагЬеп аиї (іеп 

\Уа^еп геісЬеп. 
Би каппзі туєіієг іаЬгеп. 

Иа§ ОоїгеійеаЬІайеп іп йег Зсіїеипе. 

НиНіепізсІї. 

брама 
тік ' 
засїк 

, бальки 

БеиІзсЬ: 

(іаз Тог 
сііе Теппе 
сіег Вапзеп 
йіе Ваікеп 

КиїЬепізсЬ * 

ВИЛИ 

драбина 
накладати 
скидати 

БеиІвсЬ: 

Йіе ОаЬеІ 
йіе Ьеііег 
аиііайеп 
аЬІайеп 

КиїЬепізсЬ: 

Отвори браму! 
Замкни браму! 
Заїдь на тік! 
їдь дальше! 
Вилізь на віз! 
Вилїзь на бальки! 
Влїзь до засіка ! 
Ти будеш в засїку укладати! 
Ти будеш снопи подавати.^ 

Вилїзь на драбину! 
Злїзь з драбини! 
Розгальмувати віз! 
Витрясти плахту ! 
Виїзджай! 

ОеиІзсЬ: 

МасЬ йаз Тог аиП 
МасЬ йаз Тог ги! 
ГаЬге аиі йіе Теппе! 
РаЬге \уєіієг! 
$іеі£е аиї йеп \Уа^еп ! 
81еІ£е аиї йіе Ваікеп! 
8іеІ£е іп йеп Вапзеп! 
Би \уігзі іш Вапзеп аііегп! 
Би луігзі йіе ОагЬеп \уеііег- 

геісЬеп. 
8іеі£е аиї йег Ьеііег Ьіпаиі! 
8ІЄІ&Є аиі йег Ьеііег Ьегипіег ! 
Беп ЛУа^еп аЬЬаїтеп ! 
Біе Ріаие аиззсЬйііеІп ! 
ГаЬге Ьіпаиз! 

4 Молотити — йгевсіїеп. 

КиїЬепІБСІІ : 

ціп 
молотїльня 

реиІзсЬ: 

Йег ВгЄЗсЬЙЄ£ЄІ 
йіе БгезсЬша- 
зсЬіпе 

КпіЬепізсЬ : 

мітла 
віяти збіже 

ВеиІзсЬ: 

йег Везеп 
йаз Оеігеійе 

\уигГеп 



КиіН«пізсй: БіиІдсЬ: ЛиіЬ«пі$сЬ: БсиІ»«К: 

пересівати вбі- Заз беїгеіЗе зіе- ограбкн 
же 

траблї 
зіячка 
сито 
довга солома 
нерва 

. Ьеп полова 
Зег КесЬеп машина до ві- 
сііе ^игїзсЬаиГеІ яня 
Заз 8іеЬ фяяк 

Заз Ьап^зІгоЬ порох 
(іаз КгиттзїгоЬ 

(іаз КиггГиіІег 
(ііе 8ргеи 
сііе РІепЗег 

(ііе Га^е 
(іег ЗіаиЬ 

КиіЬепІ5сЬ: 

Будете молотити ціпами. 

Будемо молотити на машині. 

Ти можеш накладати до ма¬ 
шини. 
Ти будеш розвязувати снопи. 
Ти будеш відгортати солому. 
Ти можеш вязатн солому. 
Будемо віяти збіже. 

Занесіть полову на стрих (під)! 

Занесіть збіже. на стрих! 

Ти можеш перемішати збіже 
на стриху. 

Завтра спровадимо машину до 
цільної стодоли. 

1)еиІ5СІі: 

ІЬг \уєгЗєі тії сіеп БгезсЬПе- 
§е1п ЗгезсЬеп. 

\Уіг \уєгЗєп тії Зег МазсЬіпе 
ЗгезсЬеп. 
Би каппзі іп Зіе МазсЬіпе еіп- 

Іе^еп. 
Би луігзі Зіе СагЬеп аиГЬіпЗеп. 
Би луігзі Заз 8іго1і лує&гєсЬєп. 
Би каппзі Заз 8ігоЬ ЬіпЗет- 
Д¥іг луєгЗєп Заз ОеІгзіЗе ріеп- 

Зегп. 
Тга&1 Зіе 8ігеи аиГ Зеп Во- 

Зеп! 
Тга§1 Заз БеїгеіЗе аиі‘ Зеп 

8с1іиІІЬоЗеп! 
Би каппзі Заз БеїгеіЗе аиі‘ 

Зет ЗсЬйІІЬоЗеп итзіесЬеп. 
Мог§еп луєгЗєп луіг Зіе Ма- 

зсіїіпе аиГЗіеГеІЗзсЬеипе гііскеп. 

Иїв КагІоАеІп — 

НиіЬепіесЬ: 

Завтра будемо садити бульбу. 

Ти заволочеш бульбу. 
Ти будеш приорювати бульбу. 

На другий тиждень будемо 
вибирати бульбу. 
Возьміть з собою коші на 

бульбу! 
Ти будеш виорювати бульбу. 

картофлї, бульба. 

ОеиІзсЬ: 

Мог£Єіі \уегЗеп \уіг КагІоіїеЬі 
‘Іедеп. 

Би луігзі Зіе КагІоІГеїп е££еп. 
Би \уігзі Зіе Кагіоїїеіп ЬеГаЬ- 

геп. 
ШсЬзІе Л\гос1іе >уєгЗєп \уіг Зіе 

КагІоїГеїп ЬегаизпеЬтеп. 
МеЬтІ Зіе КагІоЙеІкбгЬе тії! 

Би луігзі Зіе Кагіоіїеіп аиз- 
гиЬгеп. 
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КиІЬ«півсЬ: 

Всипте бульбу до тачок! 

Сипте дул» на купу! 

Мусите добре збиратп бульбу! 

Отся ФІра піде до пивницї. 

Накрийте оборіг соломою ! 
Накрийте оборіг землею! 
Мусите добре понакривати 

обороги! 
Порезсте бульбу до горальнї. 

Повезете бульбу на желїз* 
ницю. 

Бурани — Йіе 

ВиІЬепізсй 

Бурани сїяти. 
Обгортати бурани. 
Мусиш глибше копати. 
Мусиш нлитше копати. 
Не копати так близько попри 

бурани! 
Не загортати буранів! 
Бурани переривати. 

Заорювати бурани. 
Полоти бурани. 
Садити бурани. 
Вибирати бурани. 
Бурани ліпше витріпувати. 
Обрізувати бурани. 

Лишай довшу гичку! 
Лишай коротшу гичку! 
Кладіть листе на купу. 
Наложіть листе на віз! 

Носіть бурани до оборогів! 
Накрийте обороги! 

БеиІзсЬ: 

ЗсЬйііеі сііе Кагіоіїеіп іп йеіь 
Катгегі! 
ЗсЬйііеі сііе Кагіоіїеіп аиГ <1еп 

Наиіеп! 
ІЬг тйВі йіе Кагіойеіп §иі 

кІаиЬеп! 
Біезез Гийег кошті іп йеп 

Кеііег. 
Весіескі йіе Міеіе тіі ЗігоЬ! 
Вейескеі (ііе Міеіе тіі Егйе! 
ІЬг тйВі сііе Міеіеп £иі ги- 

йескеп! 
ІЬг ^егйеі Зіе Кагіоіїеіп іп 

(ііе Вгеппегеі ГаЬгеп.. 
ІЬг тоегйеі Зіе Кагіойеіп аиі* 

сіеп ВаЬпЬоі' ІаЬгеп. 

(гоїеп) КііЬеп. 

БеиІзсЬ 

Біе ВйЬеп (ігіїїеп. 
Біе ВйЬеп ЬеЬаскеп. 
Би тйВі ііеіег Ьаскеп. 
Би тйВі ЇЇасЬег Ьаскеп. 
КісЬі зо ЗісЬі ап (ііе ВйЬеп 

Ьаскеп! 
Біе ВйЬеп пісЬі гшіескеп! 
Біе ВйЬеп геггіеЬеп (уегеіп- 

геїп). 
Біе ВйЬеп Ьеі'аіігеп. 
Біе ВйЬеп ]аіеп. 
Біе ВйЬеп рЙапгеп. 
Біе ВйЬеп ЬегаизпеЬтеп. 
Біе ВііЬеп Ьеззег аЬкІорГеп. 
Біе ВйЬеп аЬкирреп (Ье- 

зсЬпеійеп). 
МасЬ £гбВеге КбрГе! 
МасЬ кіеіпеге КбрГе! 
Тга^і йіе Віаііег ги'НаиГсп. 
Ьайеі йіе Віаііег аиГ йеп \Уа- 

?еп! 
Тга&і йіе ВйЬеп іп Міеіеп' 
Бескі йіе Міеіеп ги ! 
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Сїио — <1а* Неи. 

КиїЬвпізаЬ: 

сїножать 
коса 
косар 
граблї 
ланьцух 

ОеиІввЬ: 

сііе \Уіе$е 
(ііе 8епзе 
(іег МаЬег 
бег КесЬеп 
(ііе Кеііе 

ЛиіЬепІ8с1і: ОеиІБсЬ: 

ввли (ііе Неи^аЬе) 
трава баз Огаз 
драбинястий віз (іег Ьеііег\уа£еп 
рубель (павуз) сіег \УіезепЬаит 
мотуз (іег Зігіск 

КиШепізсЬ: БеиІзсЬ: 

Сім хлопів піде косити сіно¬ 
жать. 
Десять жінок піде сушити 

сіно. 
По полудни підете до сїна. 
Розтрясати покоси. 
Обертати сіно. 
Згортати сїио в купки. 

Сіно складати в копиці. 

Можете порозкидати сіно. 

Можете ще раз обернути сіно. 

Будемо звозити сіно. 
Ти можеш складати на возі. 

Ти можеш подавати сіно на 
віз. 
Мусиш ширше класти. 
Мусиш висше класти. 
Стягніть міцно рубель! 

Обгребіть добре фіру! 
Загромадьте чисто луку ! 
Іди на гору відбирати сіно ! 

Вилізь на ФІру скидати сіно! 

Іди на луку вичистити рови! 

Іди на луку порозкидувати 
кертичпну! 
Ви будете возити гноївку на 

луку. 

ЗіеЬеп Мапп &еЬеп (ііе \Уіе- 
зе таЬеп. 

2еЬп \УеіЬег &еЬеп (іаз Неи 
ігоскпеп. 
КасЬтіІіа^ деЬІ ІЬг хит Неи. 
Біе 8сЬ\уабеп гегзігеиеп. 
Баз Неи луепбеп. 
Баз Неи іп кіеіпе НаиГеп 

карреп. 
Баз Неи іп &гоВе НаиГеп 

карреп. 
ІЬг кбппі баз Неи іп 8сЬиЬеп 

хегзігеиеп. 
ІЬг кбппі баз Неи посЬ еіп- 

таї \уепбеп. 
Л\7іг \\гегбеп баз Неи еіпГаЬгев. 
Би каппзі аиГ бет \Уа£еп 1а- 

беп. 
Би каппзі баз Неи (аиГ беп 

АУадеп ЬіпаиГгеісЬеп) £аЬе1п. 
Би тиВі Ьгеііег Іабеп. 
Би тиВі ЬбЬег Іабеп.. 
2іеЬі беп ЛУіезепЬаит Тезі 

ап! 
КесЬі баз Гибег диі аЬ! 
КесЬІ біе \Уіезе геіп аЬ! 
6еЬ аиГ беп НеиЬобеп баз 

Неи аЬпеЬтеп. 
Зіеід аиГ баз Гибег баз Неи 

аЬІабеп ! 
6еЬ аиГ біе \Уіезе біе ОгаЬеп 

аизриіхеп! 
ОеЬ аиГ біе ЛУіезе біе Маиі- 

луигГзЬаиГеп хегзігеиеп! 
ІЬг луегбеї біе ІаисЬе аиГ біе 

\Уіезе ГаЬгеп. 
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КиіЬепі$сЬ: ОеиІ$сИ: РіиІІіепізсЬ : І)еиі5сй 

шпильковий лїс сіег ЛУаІсі (Ма- 
СІЄІІ10І7.) 

лїс листяний сіег \Уа1(і (ЬаиЬ 
Іюіг) 

лісничий сіег Гогзіег 
дерево сіег Байт 
дуб <ііе Еісіїе 
сосна сііе КіеГег 
бук (ііе ВисЬе 
ялиця біе Таппе 
смерека біе ЕісМе 
лїсковий оріх сііе НазеїпиГ] 
вільха біе ЕгІе 
липа біе Ьігкіе ' 
ясень біе ЕзсЬе 
горбд беї* СтагЬеп 
груша (іег ВігпЬаит 
яблінка (іег АріеІЬаит 
слива (іег РЯаитеп- 

Ьаит 
черешня Яег КігзсЬЬаит 

ТОПОЛЯ біе Рарреї 
верба (ііе ДУеібе 
польованв (ііе ^£(1 
МИСЛИВИЙ Яег -Іадег 
став (іег ТеїсЬ 
озеро Яег 8ее 
весна Яег ЕгііЬ1іп£ 
літо сіег 8оттег 
осїнь Яег НегЬзі 
зима сіег \Уіпіег 
північ Яег Копіеп 
полуднє Яег 8іісІеп 
схід (іег Озіеп 
захід сіег \УезІеп 
ДОЩ (Іег Ке£ЄП 
сніг сіег 8сЬпее 
град (іег На^еі 
роса (іег Таи 
мрака (іег КеЬеІ 
погода (і аз ДУеііег 

- 
N 

\ 

N 



А1рЬаЬеІі8сЬе$ УешісЬш йег іісЩвІеп їїогіег. 

А. 

Аґрест ЗіасЬеІЬеегеп 
аигика АроіЬеке 
арештувати уегЬаГіеп 
аркан ЗсЬІіп^е 
атрамент Тіпіе 

Б. 

•баба \\геіЬ; бгоВтиПег 
бабка Вап^еІїйВсЬеп 
бавити ипіегЬаНеґі 
бавити ся зр'іеіеп 
багно Моог, ЗитрГ 
бажант Газап 
бажане \УипзсЬ 
бажати \уйпзсЬеп 
бальки Ваікеп 
баран ЗсІїаГЬоск, \¥ісісієг 

батіг РеіізсЬе, Ргіі£ЄІ 
без оііпе 
безбожний £оШоз 
безличнйй ипуегзсЬаті 
безстидний ипуегзсЬаті 
берег иГеї* 
береза Вігке 
бесїда Весіе, ЗргасЬе 
біб ВоЬпе, ЗаиЬоЬпе 
бігати ся гіпсіегп 
бігунка КоіІаііГ 
біда N01 
бідний агт 
бійка ЗсЬ1й£егеі 

бік Зеііе 
білий \уєіВ 
білити \уеіВеп 
біль ЗсЬтегг 
біль зуба ХаЬпзсЬтегг 
більше теЬг 
біле ЛУ&зсЬе 
бічи геппеп, ІаиГеп 
бішеність \УиІ 
бішений \уйіеп(і 
било Зіеп^еі 
бити зсЬІа^еп, рпі£е1п, гиЬаиеп 

(зарізати) зсЬІасЬІеп, 
бичок ОеЬзепкаІЬ 
близько паЬе 
блоха ПоЬ 
блощиця \Уапге 
Бог Соіі 
богатий геісії 
богато уієі 

богато разів \іе!таІ 
бодак Візіеі 
боднар ВбІІсЬег 
божевільний уеггйскі 
боз Піебег 
болото Коі, ЗишрГ 
боліти зсЬтегхеп 
борівка РгеіВеІЬееге 
борозда Гтсіїе 
борона Е^де 
борОНИТИ УЄ1ІЄІСЇІ£ЄП, ЛУЄІ1ГЄП 

бохонець ЬаіЬ 
бочка ГаВ, КиГе, Топпе 
бочка на воду \Уаз$егГаВ 
боязливий зсЬеи, іідгсЬиаш 
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боязнь Еигсіїі - 
бояти ся ГигсМеп 
бравпй Ьгау, ШсЬІі^ 
бракувати Їе1і1еп 
бравіа сіаз Тог, 
брати псЬтеп, гиіапдеп 
брехати 1й£еп. 
брехня Ьйде 
брехун Ьй£пег 
бридкий ЬаШісЬ 
бричка КиізсЬе, КиІ8сЬ\уагеп 
бровар Вгаиегеі 
бросквиея РГігзісЬ 
бруд ЗсЬтиІг 
^рудний §сЬшиІ2І£ 
І брук РЙазІег 
рруква КоЬІгйЬе 
бугай Виїїе 
будинок СеЬаисІе 
будити \уескеп 
будний день \УосЬепіа£ 
будувати Ьаиеп 
будучність 2икипіі- 
бузьок ЗіогсЬ 
бук (до битя) Ргй^еі 
булка Зештеї * 
буря Зіигт 
бути зеіп 

В. 

в іп 
вага \Уа&е, 6є\уісЬі 
важити \уадеп, \уіе£еп 
важний луісЬіід 
вал \Уа11 
валах \Уа11асЬ 
валець Воііе, \Уа1хе 
валкувати луаігеп 
вандрувати \уапс!егп 
ванна \Уаппе 
вапно Каїк, (тинк) Мбгіеі 
вареха, кельня Кеііе 
варити косЬеп 
варстат ^Уегкзіаііе 
вартісний \уєгі 
вартість \УегІ 

вас еисИ 
васаг \УадепйесЬ(е 
вата \Уаііе 
вгадати еггаїеп 
вдова \Уіі\ує 

вдовець \Уіі\уєе 

вдоволений гиГгіесІеп 
взяти з собою тііпеЬшеп 
ведро Еішег 
вежа Типи 
Великдень Озіегп 
великий £?о(3 
верба \Уеі(іе 
вержене \УигГ 
вересень ЗеріетЬег 
верещати Іагтеп, зсЬгеіеп 
вернути ся ишкеїігеп 
верства ЗсЬісЬі 
вершок СіеЬеІ, ЛУірГеї 
веселий шипіег, Іизіід 
весна ГгйЬІіпд 
ветеринар Тіегаггі 
вечера АЬепбЬгоі 
вечір АЬепсІ 
витка Зігіск 
вкладати еіпіе^еп 
вівсянка НаГегзІгоЬ 
вівця ЗсЬаГ 
вівчар ЗсІїаГег 
вівчннець ЗсЬаГегеі, ЗсЬаГзіаІІ 
відбиране СЬегпаЬше ** 
відбирати аЬгайеп 
відвага Мій 
відважний пшіі& 

віддалити \УЄ£5сЬаїїеп 
віддати аЬ^еЬеп, ичесІегдеЬеп, 

гигйск&еЬеп 
віддача Яигйск^аЬе / 
відібране СЬегпаїїше 
відігнати \уе£)а£еп, лує^ігєіЬєп 
відійти аЬ^еЬеп, \ує££єЬєп, Гогі- 
деЬеп 

відіпхнути \УЄ£(ІГйП£ЄП, \УЄ£- 
зІоВеп, гигйскзіоВеп 

відіслати \УЄ&зсЬіскеп, хигйск- 
зсЬіскеп 

відкинути \ує"ууєгГєп 
відкладати гигцскіе^еп 



відкликане ЧУісіеп иГ 
відкликані ууійєггпГєп 
відкрутити хишсксігеїіеп 
відломити \УедІєдеп, хигйскіедеп 
відмірити аЬшеззеп, гитеззеп 
віднести м’едігадеп. хигйскігадеп 
відобрати аЬ-. йЬег-, \уед-пе1ітеп 
відомість КасЬгісМ 
відорвати аЬгеШеп 
відписати аЬ-, гигйск-зсЬгеіЬеп 
відповідати апі\УогЬеп 
відповідь Апілуогі 
відпочати аизгідкеп, гиЬеп, газіеп 
відпочинок КиЬе, Казі 
відробити аЬагЬеіІеп 
відставити луедзеїгеп 
відсунути \уедгііскеп 
відтак пасЬЬег 
відтягнути ууедзсЬіеЬеп 
відтяти луедЬаскеп, \уедзсІіпек1еп 
відучити аЬде\убЬпеп 
відчинений оїїеп 
відчинити аиГіпасЬеп, бйпеп 
від’їхати аЬїаЬгеп, луедГаіігеп 
віз \Уадеп, Уогзрапп 
віз до гною. Мізілуадеп 
віз на жниво Егпіехуадеп 
візване Уогіасіипд 
візник ГиЬгшапп, КиізсЬег 
вікно Гепзіег 
віл ОсЬз 
молодий віл ОсіїзепкаІІ) 
ВІЛЬНИЙ іїгеі 
вільха Егіе 
вінець. Кгапх 
віник Везел 
вірити дІаиЬеп, ігаиеп 
вірність Тгеие 
вірний ігеи 
віск \УасЬз 
вістрє Кііпде, Всітеіііе 

.вістрє плуга, чересло Наскеп- 
рЯид, РЯидтеззег 

вітер \УІП(І 
вітрак \Уіп(ітйЬ1е 
вісь АсЬзе . 
віхоть 8ІГОЬтуІ5ЄІ) 
вішати ‘Ьап^еп 
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ВІЯТИ \УЄІ1ЄП 

віяти збіже Яаз Оєігеісіе \уіігГєп 
віячка \УигГзсЬаиГе1 
ви іЬг 
вибачити уєгхєіЬєп 

вибір ДУаЬІ 
вибирати \уаЬ1еп 
вивернути ся ишГаїїеп 
вигнати з'адеп, уег]адеп, уєгігєі- 

Ьеп 
вигубити ііідеп, уегііідеп 
видати аиздеЬеп, ЬегаиздеЬеп 
вилки, вилочки ОаЬеІ 
видобути ЬегаизпеЬшеп 
вндїти зеЬеп 
визбирати аЬкІаиЬеп, аиііезеп 
вика УУіске 
викидати \уед-, Ьегаиз-луегГеп 
викрутити аиз\уіпсіеп, уеггепкем 
викопати аиздгаЬеп 
вийти в лад гигесЬІкошпіеп 
вили СаЬеІ 
вили до сїна НеидаЬеІ 
вили до гною МізІдаЬеІ 
вилізти ЬегаиГзіеідеп 
вилляти аиз-, луед-діеОеп 
вимести аизГедеп, аизкеЬгеп 
вимити аиз\уазсйеп 
вимолотити аизсІгезсЬеп 
вимя Еиіег 
впна ВсЬиІсІ 
вимірпти уегтеззеп 
винагородити епІзсЬасІідеп ■'* 
випаймити уегтіеіеп 
винним бути зсЬиІсІід зеіп 
вино \Уеіп 
виноград ТгаиЬе 
виносити Ьегаизігадеп 
винуватим бути зсЬик! зеіп 
випадок 2иГа1І. УогГаїї 
випихати зІорГеп 
виплата АизгаЬІипд 
виплатити аизгаЬІегі 
випровадити ЬегаизГііЬгеп 
випустити єні-, Негаизіаззеп 
виирячи аиззраппеп 
випхати \о11зІорГеп 
виразно (іеиііісії 
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вирахувати аизгапіеп, аизгесп- 
пеп 

вирвати аизгеіВеп, ЬегаизгеіОеи 
вирівнати аиз^ІеісЬеп 
вирізати уєгзсЬпєісієп, Ьегапз- 

зсЬпеісіеп 
висипати аиз-, \ує£зсМИ:єп 
високий ЬосЬ 
виставити Ьегаиззіеііеп % 
вистарчитн аизкоттеп, аиз-, ги- 

геісЬеп 
виступити наперед уогігеіеп 
витечи ЬегаизЙіеВеп 
вити (вінок) \УІП(ІЄП 
вити’Дпєс) Ьеиіеп, ууіпзєіп 
виходок АМгііі, АЬогі 
вичислити аиїхаЬІеп 
вичистити аЬриігеп 
вишня заиеге КігзсЬе 
виїхати ЬегаизГаЬгеп 
вияснити егкіагеп 
влучити Ігеіїеп 
вовк \Уо1Г 
вовна \Уо11е 
вода ^Уаззег 
водомір ЛУаззегтса^е 
водопій Тгапке 
воднистий туаззегі# 
воднянка ЛУаззегзирре 
воздух ЬиЙ, ^Уеііег 
возити їаЬгеп 
волар ОсЬзепкпесМ 
волос Нааг 
волочити зсЬІерреп; ( — бороною) 

Є££ЄП 

воля \Уі11е 
воно ез 
воняти зііпкеп 
воробець 8раЦ 8рег1іп§- 
ворог Ееіпсі 
ворона КгаЬе 
ворота сіаз Тог 
вош Ьаиз 
вохквй їеисЬІ 
впасти Ьегеіпіаііеп 
вперед гиегзі 
впихати зіескеп 
вправляти ся йЬеп 

впровадити пегетїїіЬгеп 
всадити еіпрйапгеп 
В СереДИНЇ ІППЄП, ІП\УЄПСІІ£ 
всипати ЬіпеіпзсМиеп 
всихати уегсіоггеп 
всі аііе 
всілякий уєгзсЬієсієп 
всьо аііез 
всюди йЬегаїї 
втелити ся каІЬеп 
в тім сіагіп 
втомлений таіі 
второк Біепзіа^ 
второпний кіид 
вузкий зсЬтаІ 
вуж 8сЬ1ап£е 
вхід Еіп^ап^ 
вхопити іаззеп, апГаззеп 
вцілити ігеіїеп 
в’їзд Еіп^аЬгі 
в’їхати еіпШігеп 
вязка Вйгсіе 
вязка содоми 8сІііШе 8іго1і 
вянути \уе1кеп 

Г. 

гадати сіепкеп, игіеііеп 
гадина 8сЬ1ап£Є 
гак Наскеп 
галас Ьагт 
галасувати Іагтеп 
галуза Азі, 2\уєІ£ 
ганити іасіеіп 
ганьба 8сЬапсіе, 8с1шіас1і 
ганьбити зсЬітріеп 
гарап КагЬаІзсЬе, Ргй^еі 
гарбуз КйгЬіз 
гарний зсЬбп 
гербата Теє 
ГеТЬ \УЄ£ 

гідний тсйгсІІ£, \уєгі 
гільтай Ьитр 
гіпотека НуроІЬек. 
гіркий Ьіііег 
гладкий £Іаіі 
глина ЬеЬш, Топ 
глубокий ііеЕ 



глухни іаиЬ 
гнати ігеіЬеп 
гнити уогїаиіеп 
гній Ьші^ег, МІ5І 
гній викинути аизшізіеп 
гній розтрясати Ойп^ег Ьгеііеп 
гноївка МізЦаисЬе 
гноїти (ійп^еп 
гнів 2огп 
говорити гесіеп, зргесЬеп 
година Зіипсіе 
годинник ІЛіг 
годинник кишеневий ТазсЬепиЬг 
годинникар ШігтасЬег 
гойдати луаскеїп 
гоїка Касіеі 
голова Корґ 
ГОЛОД Ні1П£ЄГ 

голос Зіітте, Топ 
голосити шеИеп 
голосно Іаиі 
голуб ТаиЬе 
голубник ТаиЬепзсЬІа^ 
гора Вег& 
горальня Вгеппегеї 
горбок Нй^еі 
ГОрДИЙ 5І0І2 

горівка Вгаппі\уеіп, ЗсЬпарз 
горнець Тор^ 
город багіеп 
горох ЕгЬзе 
горячо ЬеіО, зсішйі 
господар \УігІ 
господиня \УігІіп 
господарство \УігІзсЬа£і 
господарювати \УІгІзсЬаґІеп 
гостинець ЗІгаСе 
готовий їегіід 
грабити рГапсІеп 
граблї В.есЬеп 
град На^еі 
границя Огепге 
грати зріеіеп 
гребінь Кашт 
гребля Башт 
гребсти гесЬеп, зсЬаггеп, \уиЬ1єп 

гребсти до купи сїно Неп кар- 
реп 
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греміти сіойпегп 
гречка ВисЬлуеігеп, Неісіекогп 
гриб РІІ2 

грива Макпе 
гризти ЬеШеп 
грім Боппег 
гріти тоагтеп 
гріх Зйпсіе 
грішник Зйпсіеі 
гроші Сеісі 
грубий £ГоЬ 
груда К1оІ2, Егсікіоіг 
грудень БегетЬег 
груди Вгизі, ЗсЬоб 
груша ВігпЬаит 
грушка Віте 
грядка Вееі 
гусениця Ваире 
гуска Оапз 
густо сіїсЬІ 

Ґ. 

ґазда \¥ігі 
ґаздиня \¥ігііп 
ґаздівство \¥ігІзсЬай 
ґаздувати чуігІзсЬаГІеп 
ґазета 2еііип£ 
ґанок Сап& 
ґатунок Зогіе, Аі4 
ґіпс Оірз 
ґралї МізІ§аЬе1 
ґрис Сгіез 
ґузик КпорҐ 

д. 

далекий Гегп, \уєіі 

далеко ґегп, \уєіі 

дальше \уєіієг 

даремно итзопзі, уєг^єЬєоз 
дармоїд МйІЗі^апдег 
дарувати зсЬепкеп, уег£еЬеп 
дати деЬеп 
дах БасЬ 
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двері Тих* 
двір НоГ 
де тоо 
делікатний гагі 
день Та£ 
день виплати 2аЬііа°- 
дерево Байт, Ноіг 
держак Кпаиі, 8Не1 
держак від коси Зепзепзііеі 
держати Ьаііеп 
дерти (піре) зсЬІеШеп 
дешевий Ьі11І£ 
дзвін Оіоске 
дзвін (у колеса) Реі^е 
ДЗВІНОК К1ІП£ЄІ 
дзвонити кііп^еіп, Іаиіеп 
дзюб ЗсЬпаЬеІ 
дивувати ся зіаипеп 
дикий луіИ 
диль 8сЬ\УЄІ1е, Біеіе 
дим Оиаїш, Ваисії 
дитина Кіп(і 
дишель Беісїізеї 
дишель від плуга Рйи^сіеісЬзеІ 
/Тичина ^іМ 
дійниця МеІкГаВ 
діл ОгиЬе 
дім Наиз, ШоЬпІіаиз 
дістати Ьекоштеп, егЬаІіеп, кгіе- 

£еп 
дістати назад гигіїскЬекоттеп 
ділляти ги^іеіЗеп 
до іп, ги, пасЬ 
добре £иі, \уоЬ1 
добровільно £гєі\уі11І£ 
довги ЗсЬиІсіеп 
довгий 1ап£ 
довго Іап^е 
довести гиГаЬгеп 
довідати ся егїаЬгеп 
довіз 2иіиЬг 
довірє 2иуегзісЬі 
довіряти ігаиеп, уегігаиеп 
доглядати ЬеаиГзісЬіі^еп ; (пле¬ 

кати) рЯЄ£ЄП 
доглядач АиГзеЬег 
до гори аиїЧуагіз, ЬіпаиГ 
до гори витягнути Ьіпаиїгіеііеп 

додати гизеігеп 
додаток 2и&аЬе, 2иІа£е 
докінчити Ьеепйеп, уоіієпсієп 
докладно £епаи 
доктор БокЬог 
долина Таї 
доложити гаїе^еп, (в печі) ап- 

Іе^еп 
долото МеіВеІ 
донести 2иЬгіп§еп, гиіга^еп 
допечи гизеігеп 
доплата 2изс1іиіЗ 
доплатити гигаїїіеп 
доптати ігеіеп 
допустити ?и1аззеп 
дорога 
дорогий іеиег 
досить &епи£ 
дослід Ргіііип£ 
доспілий геіі 
доступ 2и£ап£, 2иігііі 
до того сіаги 
доходженв Шіегзисіїип^ 
доходити ргйіеп, ипіегзисіїеп 
дочислити гигесЬпеп, гигйЬІеп 
дочка ТосЬіег 
дошка Вгеіі 
дощ КЄ£ЄП 
дощ іде ез ГЄ£ПЄІ 
доїти шеікеп 
драпати кгаігеп 
дрібна солома КгишшзігоЬ 
дріт БгаЬі 
дрожати гіііегп 
другим разбм пйсЬзіепз 
друк 8іап£е 
дуб ЕісЬе 
дуже зеЬг 
думати сіепкеп 
думний ЗІОІ2 

дурень сіег Тог 
дурний (іитт 
дусито циеізсЬеп, \уйг£вп 
душа 8ее1е 
душно зсішйі 
дівка Ма&<1 
дівчина .Іипдїег, МйсісЬеп 
дійсно \уігк1ісЬ, чуаЬгІісЬ 
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дїлати іип, агЬеіІеп 
ділити Іеііеп 
дїра Ьйске 
дякувати сіапкеп 

3. 
з тії, уоп 
забирати гишскпеЬшеп 
заборонити уєпуєЬгєп 
Забути УЄГ£ЄЗЗЄП 
завдаток НагкІ^еШ 
завдячувати уегсіапкеп 
завести ІаизсЬеп 
завинити зсіїиісі зеіп, уегзсЬиІсіеп 
завинути еіпууіскеїп 
завідатель Уепуаііо 
завідувати уепуаііеп 
завізвати аий*ог(Зегп 
завіса Назре, Тйгап^еі 
завісити ишЬап^еп, УегЬап§еп 
заволочити аЬе££ЄП 
завсїгди іштег 
завтра шог^еп 
завчасу геіІІ£ 

-Уавязати уєгЬіпсієп, уегкпйрі'еп, 
гиЬіпсіеп 

загін Вееі 
ааглубленє УегІіеіїдп£ 
загоїти гиЬеіІеп 
загорода Зрегго 
загородити зреггеп, уегзсЬІа^еп 
загребсти уєгзсЬдггєп 
загубити уегііегеп 
задня нога НіпіегїиВ 
задовго ги Іап^е 
задовжений уегзсЬиМеІ 
заказ УегЬої 
заказати уєгЬієієп 
закид УопуцгГ 
закидувати уотегі'еп 
закликати ЬеггиГеп 
закликати назад гчгйскгиіеп 
закопати уег^гаЬеп 
закоркувати гирГгоріеп 
закрити уетЬег^еп , 

закришка \Уйгге 
закрутити гисігеїіеп 
заліпити уегкІеЬеп, гикІеЬеп 
замерзнути гиГгіегеп 
замести луе^кеЬгеп, аЬГе^еп 
замикати зсЬІіеіЗеп, вреггеп, ги 

гпасЬеп. гизсЬІіебеп 
заміняти іаизсЬеп, уегіаивсЬеп 
замітати кекгеп 
замішати уегтізсЬеп 
замкнути еіпзсЬІіебеп, уегпе§е1п, 
замовити Ьевіеііеп 
замовчати \егзс1і\уеі£еп 
замотати уепуіскеїп 
замурувати гитаиегп 
занедбати уегваишеп, уегпасЬ- 

Іазві^еп 
занести Ьіпігадеп 
заорати гирІЇй^еп 
заосмотрити уєгзєіієп 
заострити вріїгеп, гизріїгеп 
запакувати уеграскеп, еіпраскеп 
запалити гйпсіеп 
запалок 2ііпсіЬб1гсЬеп 
запаска ЗсЬйгге 
запевнити уєгвісЬєгп 
заперти уеггіе£е1п, гигіе^еіп 
запечатати уєг-, гизїе^еіп. 
запинати зсіїпаїїеп 
записати еіпзсЬгеіЬеп, поііегеп 
заплата 2аЬ1ипд 
заплатити ЬегаЬІеп 
заплїснїлии уегзсЬіттеН 
заплїснїти .уєгвсЬішшєіп 
запровадити назад гигйекїїїЬгеп 
запряг Уогврапп, 2и£ 
запрячи апвраппеп, уогзраппео 
запхати зіескеп 
зараз ЬаМ, £ІеісЬ, зо&іеісії 
зараза 8еис1іе 
заразом ги^ІеісЬ 
зарахувати гигесЬпеп 
заржавілий уєггозієі 
заржавіти уєггозієп 
зариґлювати уеггіе^еіп, гіе£ЄІп 
зарібник Та^ІбЬпег 
заробити уєпііє.пєп 
заробок Уегсііепзі 



зарослий уепуасЬзеп 
заростати уепуасЬзеп 
зараджувати уепуаііеп 
зарядити уегогсіїїеп 
засипати уегзскіШеп 
засипаний уегзсЬйІІеі: 
заскаржптп уегкіа^еп 
засмаруватн ЬезсЬтиігсп 
заспати уегзсЬІаіеп 
заставити уєгзєі7,єп 
застановити ся йЬегІодеп 
застати Ігейеп 
застругати зріігеп 
заступати уегігеїеп 
заступник Уегігеїег, Зієііу 

Ігеїег 
засув Віедеї 
засунути гіе0’еІп, \еггіеоеІп 
засів 8ааі 
засік Вапзеп 
затаїти уегЬеітІісЬеп 
затерти у0г\уізсЬєп 
затикати уєг-, хизІорГеп 
затонути ипіегзіпкеп 
затріснутп гизсЬІа^еп 
затікати еіпгедпеп 
затягнути уеіііап0еп 
захід \Уе$Ісп 
захід сонця 8оппепипіег0ап0 

заховати аиІЬетоаЬгеп 
зачинати апіап^сп 
зашити гипаЬеп. 
зашрубувати гизсЬгаиЬеп 
защепити гикпбрГеп 
защо \уоіїїг 
заїхати уягїаЬгеп 
заяць Назе 
збанотс Кги0. 
збирати кІаиЬбп, запшісіп 
збиток ІІЬегтзЙ 
збіжс Оеігеісіе 
збІЛЬШаТИ УЄГ£ГбВеГП 
зблудити ЗІсЬ УЄГІГГЄП 
збори Уегз.ашш1ип0 

збруя ^аіїе 
збурити хегзібгеп 
звати пеппеп 
звернути гигііскгаЬІеп 
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звертати хигііскдеЬеп 
звивати ся зісЬ Ьееііеп 
звивати гоІІеп 
звинний дезсЬіскі 
звинути хизатіпепгоііеп 
з^вичай 8ііЬе 
звичайно £Є\убЬпІісЬ 
звідки \УОІ1ЄГ 
звій Иоііо 
зводитель УегйдНгег 
зводптн уегіїіЬгеп, іаизсЬеп 
звозити еіпГаЬгеп 
зворот 2игйск§;аЬе 
звязати яизаїшпепЬіпсІеп 

> зіаеити аозІбзсЬеп 
згинати Ьеи^еп 
згинути кгеріегеп, уеггескен 
з гір шити уегзсЬІесЬІегп 
зголоситн аптеМеп, теШеп, уєг- 

теИеп 
згребло 8ІГІЄ0ЄІ 
згромадити уегзаштеїп, гизат- 
тепЬаиГеп, гизаттепгесЬеп 

' здавати ся зсЬеіпеп 
здатний ШіІ£ 

•здержати епіЬаІІеп, гигйскіїаііеп 
здибати ся хизаттепігеіГеп 
здивувати уєпуідпсієгп 
здій мити ЬегипІегпеЬтеи 
здоровий 0езипсі 
здоровлє ОезапсіЬеіі 
з дороги ! Уог^езеЬеп ! 
здути дуе^ЬІазеп 
зелений «тип 
зелені сьвята РГт§’$іеп 
зслїзниця ЕізспЬаІіп 
зслїзо Еізеп 
земля Восіеп, Егсіе, Ваги! 
зеркало 8ріер:еІ 
зерно Кегп, Когп 
зисертп аиїїгеззеп 
зима АУіпіег 
зимний каїі 
зимно каїі; 
зиск Уогіеіі 
зичити ІеіЬеп, ЬОГ0ЄП 
зібрати уегзаштеїп, гизагоплеп- 

зіеііеп 
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зівялнн луеік 
зівянути тепуеікеп 
зігнилпй уегГаик 
зігнути шпЬіе^еп 
зійти з уша уеггііскеп 
зійти ся гизашшепкоттеп 
зіпняти гизаттепііеїїеп 
зіпсутп уєгсієгЬєп 

зіспгіатн на купу гизаттеп- 
зсішііеп 

зі ставати уегЬІеіЬеп 
зіставити Іаззеп 
злагодити УОгЬегеііеп 
зле зсЬІігпт, зсЬІесЬі, йЬе! 
злий Ьбзе, зсЬІссЬі 
злість ВозЬеіі 
злодій БіеЬ 
зложити гизаттепїй^еп 
злучити уєгЬіпсієп 

злізти Ьегипіегзіеі^еп 
змій ЗсЬІап^е 
змінити уегапсіегп 
зміняти луєсЬзєіп 

змішати уегшізсЬеп 
змовити ся уегаЬгесІеп 
змусити 2\уіп£еп 
знайти Япсіеп, уогіїпсієп 

знак 2еісЬеп 
знаряд АУегкгеи^ 
знати кеппеп, \уіззєп 

знести егігадеп 
зникнути \ТЄГ5СІ1\УІП(ІЄП 

знищити уегпісМеп, гегзібгеп 
знов \УІе(іег, \УІесіегЬоН 
знов прийти ууіейегкоютеп 
зносити уегіга^еп, - ся з ким 

уегкеЬгеп 
з’обовязанпи уегрЯісЬІеІ 
з’обовязати уегрЙісЬіеп 
з’огидити уегзаиеп 
зрада Уеггаї 
зрадити уеггаїеп 
зрадник Уеггйіег 
зранений \уипб, уег\уиіи1еі 
зранити уєпушкїєп 

зрахуватп гизаттепгйЬІеп 
зрілий геіі' 
зріст \УисЬ$ 

зробити уєг£єгЬІ£ЄП, уеггісЬіеп 
зродити каІЬеп, £еЬагеп 
зрости ся 2и$аштеп\уасЬ$еп 
зручний ^езсЬіскі 
зсипати на купу гизапшіеп- 

зсЬйііеп 
зуб 2аЬп 
зуб у граблів 2аскеп 
з’ужвткувати уегЬгаисЬеп 
зупа 8ирре 
зухвалий йЬегтйІІ£ 
зшивати гизашшеппаЬеп 
зьвізда 8іегп 
зьвіря Тіег 
з’їсти уеггеЬгеп 

Е. 

економ ХУігІзсЬаі’ізЬеатіе 

Ж. 

жаба ВгозсЬ 
жадати Гогсіегп, усгіапдеп 
жаден кеіпег 
жало 8іасЬе1 
жалоба Тгаиег 
жалувати геиеп, Ьегеиеп 
жалувати ся кіа^еп, зісЬ Ьекіа* 

£еп 
жаль Кеие 
жати егпіеп, зсЬпеісІеп 
жвавий типіег, газсЬ 
ждати ууагіеп 
желанв ЛУипзсЬ 
желатп \уйгпзсЬеп 
женщина \УеіЬ 
жердка Зіап^е, Ьаііе 
жеребний ІгасЬІі^ 
жерело Оиеііе 
жерти ігеззеп 
жертв ГгаЙ 
жптниско Ко^епзіорреіп 
живий 1еЬеп<1І£ 
жпд Іікїе 
жити ІеЬеп 
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жито Когп, Ковдеп 
житнянка Ко££ЄПЗІГоЬ 
жвте ЬеЬеп 
жінка АУеіЬ, ОепіаЬІіп, баіііп 
жниво Егпіе 
жолоб Кгірре 
жолудої: Ма^еп 
журба 8ог£е 
жути каиеп 

■ І. И. 

імя >»тате 
инакше апсіегз 
ннакше зробити ишапсіегп 
інвалід Іпуаіісіе 
іней Иеіі' 
инь.шнм разом апсіегтаї 
іржати \уієЬєгп 
іти &еЬеп, Ьіп^еііеп, зсіїгеїіеп 
іти. назад гигйскдеііеп 

К. 

кабан ЕЬег 
кава Каіїее 
кавалок 8ійск 
кавка БоЬІе 
каганець МаиІкогЬ 
надовб КитрГ 
казати задеп, ЬеГеЬІеп 
кал Бгеск 
калужа ЬасЬе, Рїйіге 
калярепа КоЬІгйЬе 
камінь 81еіп 
камінне углє 8іеіпко1і1еп 
канцелярвя Капгіеі 
капати ІгіеГеп. ігорГеп 
капелюх Ниі 
капуста Кгаиі 
кара 81гаіе*‘ 
карати зІгаГеп, ЬезІгаСеп, гйсЬІі- 

$еп 
карафіол ВІитепкоЬІ 
карата КиізсЬе 
карк Оепіск, Nаскеп 

карність 2исМ 
карп КагрГеп 
карта Кагіе \ 
картонка 2еііе1 
картач КагіаІзсЬе 
картоФля Кагіоїїеі 
каша бгйіге 
каштан Казіапіе 
кафтан Коск 
кварта Оиагі 
квартал Оиагіаі 
квас, закваска тіста 8аиеіЧеІ£ 
квасний заиег 
квасна капуста 8аиегкгаиі 
кватира Оиагііег 
кватирка ОиагііегсЬеп 
квит Оиіііип^ 
квитувати диііііегеп 
керниця Вгиппеп 
кертиця МаиЬуигі1 
кертичина МаиЬуигїзЬаиГеп 
кивати \уіпкеп 
кидати \уєгГєп 
кий Ргй^еі 
киненє УУигГ 
кишеня ТазсЬе 
кишка \Уиг$і 
кіл РГаЬІ 
кільчити ся зргоззеп 
кінчити епсіщеп 
кінчастий зріігі£ 
кінь РГегсі 
кіт Каіег 
кітка КаІ2Є 
кітний ІгасЬіі§ 
кладовище КігсЬІюГ 
класти 1а(іеп, 1е£еп 
клевець Напітег 
клей Ьеіт 
клепати сі&п^еіп 
кликати гиГеп 
клин Кеіі 
клітка УодеІЬаиег, Кй% 
кліщі 2ап#е 
кльоц КІ0І2 

клюскп МеЬІкІоВ 
ключ 8сЬ1йззеі 
клямка Кііпке 
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клямра Кіаштег 
кляпа Кіарре 
клясти ЙисЬеп 
кляч Зіиіе 
клячати кпіееп 
кминок Кйтшеї 
книжка ВисЬ 
кнур ЕЬег 
кобеля МиМе 
кобила Зідііе 
коваль ЗсЬтіесІ 
ковбаса АУигзі 
коготь Кіаие 
когут НаЬп 
коза 2іеде 
козел 2іе£ЄпЬоск 
козля 2іск1еіп 
КОЖДИН ]Є(ІЄГ 
кожух РеІ2 
колач КисЬеп 
колесо Най, Кгеіз 
колиска 
колїсце Касісіїеп 
коло уогЬєі, Ьеі 
колода КІ0І2 
колос АЬге 
колодка УогІе^езсЬІоЙ 
колдра Беске 
колоти зІесИеп 
кольба КоІЬеп 
колька Коїік 
коліно Кпіе 
комар Мйске 
комин ЗсЬогпзІеіп 
комора Каїщпег 
комната ЗіиЬе 
кому? \УЄГП ? 
конець Епсіе, ЗсЬІив, Зріїг 
коновка Каппе 
коновка до підливана ОіебКаппе 
коноплі НапГ 
конюшина Кіее 
копати дгаЬеп 
копито НиГ 
кора Кіпсіе 
корито Тго& 
користь Уогіеіі, ІУиІгвп 
корінь \Уигге1 

кормити тазіеп, ПіНет 
корова КиЬ 
корок РГгорГеп 
короткий кигг 
корч ВизсЬ 
корчма Кпеіре, ЗсЬепке, \Уігіз- 
Ьаиз 

коса Зепзе (гит Мйііеп); 2орГ 
косар МаЬег 
косити таЬеп 
котел Кеззеї 
котити гоїіеп, \уа1геп 
котрий \Уе1сЬег 
кошик КбгЬсЬеп 
кошіль КогЬ 
коштувати козіеп 
кравець ЗсЬпеігїег 
край Ьапсі; (берег) Камсі 
кранець Капсі 
крапати ігор£еп 
крапля ТгорГед 
красний зсЬбп 
красти зіеЬІеп 
краяти зсЬпеісІеп 
крейда Кгеі(іе 
кривда ЗсЬиИ, ІІпгесЬІ 
кривий кгитт 
криво зсЬіеі* 
крик Ьагт 
крило Е1й£еІ 
крило брами ТогЙй^еІ 
кричати Іагшеп, зсіїгеіеп 
крілик Капіпсіїеп 
крісло Зеззеї 
крок ЗсЬгіІІ, Тгіи 
кропива ^теззе1 
кропити зргепдеп, ІгорГеп 
крохмаль Зіагке гит \УазсЬеп 
круглий гипсі 
крук ВаЬе 
крупа Огаире 
крухни тйгЬе 
куди тсоЬіп 
кудлатий гоїіі^ 
кузня ЗеЬтіесІе 
кужіль Воскеп 
кукурудза Маіз 
кулак Еаизі 



куля Ки£ЄЇ 
куля вий ІаЬгп 
куляти ІаЬтеп 
купець Каийпапп 
купа Наиіеп 
купати ся Ьасіеп 
купити каиї'еп 
курити гаисЬеп 
курити ся зіаиЬеп 
курка Неппе, НиЬп 
курник НйЬпегзІаІІ 
куропатва КеЬЬиЬп 
кусати ЬеіВеп 
куситель УегШІїгег 
кувати зсЬшіесіеГі 
кусник Зіііск 
кут \УіпкеІ 
куфер Коіїег 
кухар КосЬ 
кухарка КосЬіп 
кухня КйсЬе 
кутати козіеп 

лаба Таїге 
лагідний гаЬт 
ладувати Іасіеп 
ладунок ЬасІип£ 
лайдаче Ілітр 
ланьцух Кеііе 
лапка 8сЬІіп£е 
лаяти зсЬітрГеп 
ласиця ЛУіезеї 
ластівка 8сЬ\уа1Ье 
лата Ьаііе 
легкий ІеісЬі 
леміш РЯи^зсЬаг 
лен ПасЬз, Ьеіп 
лнянип олій Ьеіпбі 
наеїнє лену Ьеіпзате 
ліжко ВеН 
лій Та)§- 
лизати Іескеп 
ликати зсЬІіп^еп, зсЬІискеп 
лнкнути уєгзсЬііп^єп 
лик ЗсЬІиск 
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-линва 8еіІ, Ьеіне, (іаз Таи 
липень Іиіі 
лис. ГисЬз 
лист Вгіеі 
листок Віаіі 
листе ЬаиЬ 
лити діеВеп 
литка УУасіе 
лише пиг 
лишити Іаззеп 
лишити ся ОЬгі^ЬІеіЬеп, ууедЬІеі 

Ьеп 
лишити ся по заду гигйскЬІеіЬеи 
лови Іа^сі 
ловити іап§еп 
ломити Ьгесйеп 
лоно 8сЬоВ 
лопата 8сЬаи£е1 
лоша ГоЬІеп, Еііііеп 
луг Гогзі, ЛУаМ 
лупати зраііеп 
лупина 8ре1ге 
лучати ся уогкошшеп 
лід Еіз 
лїзти кіеііегп, кгіесЬеп 
ЛІЗТИ ДО гори 5ІЄІ£ЄП 

лік Месіігіп 
лікар Аггі 
лійка ТгісМег 
лінивий їаиі, Іаи, іга*- 
лінивство РаиІЬеіі 
лїнюхуватп їаиіепгеп 
ліпити кІеЬеп 
ліпше Ьеззег 
ліс Гогзі, \УаМ 
ліска 8іоск 
лісничий Гбгзіег 
лісний \Уа1с1\уаіЧег 
літа ІаЬге 
літати Піе^еп 
лїци 2й£е1 
лічи ІТИ Ьеііеп 
ліхтарня Ьаіегпе 
люд Уоік 
люди Ьеиіе 
люлька РГеіі*е, ТаЬакрГеіГе 
лютий РеЬгиаг 
лямпа Ьатре 



л. 

М. 

іиай Маі 
.майно Уегтбдеп, НаЬе 
.майстер Меізіег 
.мак МоЬп 
макух ЬеіпкисЬеп 
мазь \УадепзсЬтіеге 
малий кіеіп 
мало лувпід 
малпа Айе 
мана Кагіе 
март Магг 
марка сііе Магк 
масло Ваііег 
маслянка ВиііеппіІсЬ 
матерня 8І0ЇЇ 
мати ІіаЬеп 
матїр Миііег 
мастити заІЬеп 
машина МазсЬіпе 
машина до сУяня ЗаетазсЬіпе 
машина до віяня \УигГтазсЬіпе 
мацьора 2исМзаи 
маєток НаЬе, Уегтбдеп 
медівник РГеіїегкйсЬеп 
МЄЖИ 2\УІЗСІ1ЄП 
межа Каіп 
медвідь Ваг 
медведюх МаиКуигГздгіІІе 
медівник КисЬеЬ 
мельник Мііііег 
меньше ЛУЄПІ£ЄГ 
мені тіг 
мертвий ІОІ 
мерщій зсЬпеІІ 
месть ВасЬе 
мешканє ЛУоЬпипд, Оаагііег 
мешкати \уоЬпєіі 
мігдал Мапсіеі 
мід Нопіц; (до питя) Меі 
МІЖ 2\УІ5СЬеП 
мій шеіп 
міль МоІІе%.МасІе 
мілко зеісЬІ 
мінута Міпиіе 
міра МаС 
^ірити -теззеп 
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мірка Меіге 
місто Зіасіі 
місце Огі, Ріаіг, В.аит, Зіеііе 
міст Вгиске 
мітла Везеп 
місяць Мопаі 

на небі Мопсі 
міцний зіагк 
міх 8аск 
мішанина Сетепде 
мішати тепдеп, тізсіїеп 
ми \уіг 

милити зеіУеп 
милити ся іггеп 
мпло 8еіРе 
миля Меііе 
мир Ргіесіе 
миска 8сЬйззеІ 
мисливий .Іадег 
мити зсЬеиегп, луазсЬеп 
миш Маиз 
млин МйЬІе 
млин водний ДУаззегтііЬІе 
много уієі 
множество Мепде 
мова 8ргасЬе, Несіе 
мовити зргесЬеп, гесіеп, за^еп 
мовчати зсЬ^уеідеп 
моздїр Мбгзег 
може уіеІіеісМ 
можливо тбдіісії 
мокрий зеісМ, паб 
модерев ЬйгсЬепЬаит 
молоко МіїсЬ 
молот Наттег 
молодий ^ипд 
молотїльня ВгезсЬтазсЬіпе 
молоти таЬІеп 
молотити (ігезсЬеп 
монастир Кіозіег 
морг Могдеп 
морков МоЬітаЬе 
мотика Наске 
мотиль 8сЬтеІІег1іпд 
мочи (ійгГеп, кбппеп, іпбдеп 
мочити \уйззегп 
мох Мооз 
вістити ся гйсіїеп 



мрака КеЬеІ 
Мапп 

м^ка Оаа), Ріаде 
мука МеЬІ 
муляр Маигег 
мур Маиег 
мурава Казеп . 
муркотіти шиггеп 
мурувати таиегп 
мусїтії гпйззеп,- ‘зоїіеп 
мусити ^иа^еп 
МЯГКНЙ \УЄІСІ1 
мясо ПеізсЬ 

Н. 

на аи£ 
набирати гипеЬтеп 
набрехати уогій^еп 
навозити поле гноєм еіпеп Аскег 
тії Ьііп^ег ЬеіаЬгеп 

нагана ТаЗеї, Уєпуєіз 
рагло ріоігіісії 
нагнати ГогЦа^еп 
на- долині ипіеп 
на горі~оЬеп 
навхрест кгеішуеізе 
на двір Ьіпаиз 
на дворі- сігаиВеп, аиВеп 
на другий раз • пйеЬзіепз 
назва Кате 
називати пеппеп 
назад гигйск 
наймати гпіеіеп, уєгсЬп^єп 
наймати ся зісЬ уегсііп^еп 
найти Ьпсіеп 
накласти аиЛасІеп 
наконець епсШсЬ, гиіеігі 
накормити аМйіїегп 
на .діво Ііпкз 
налякати ся егзсЬгескеп 
наляти еіп£іеВеп 
накрити Ьесіескеп, гисіескеп 
накупити* еіпкаиіеп , 
намул ЗсЬІашт 
намовляти Ьегебеп, гигесіеп 

намовити йЬеггесІеп 
на останку гиіеігі 
нападати йЬег£аІ1еп 
напастуватн ріа^еп 
напасть Ріаде 
наперед уогап, уогаиз, уотагіз, 

гиегзі ♦ 
на передї уогп 
напій Тгапк, .Тгипк, Оеігапк: 
направити аиз-, уєг Ьеззегп, гиг- 

гесЬітасЬеп 
•нааротив епі^е^еп, §Є£ЄпйЬег 
На право гесМз 
напудити ся егзсЬгескеп 
напхати повно уоіізіорїеп 
нараз ріоігіісії 
нарід Уоїк 
нарікати кіадеп 
насильство Ое\уа1к 
насипка Іпсіеіі, Іпіеі 
насмарувати еіпзсЬтіегеп 
наставник АиГзеЬег, УогзіеЬег, 
Уог^езеШе 

настоягель Уогзіапсі 
насіне Зате 
натягати зраппеп 
иачине СгеіаВ. ОезсЬігг, ЗсЬаїГ 
на що? \У02іі? 
не пісЬІ 
небавом пйсЬзіепз 
невдячний упсІапкЬаг 
невільно ипзіаШіаІЇ 
невірний ипігеи 
невигідний ипЬедиепі 
невинний ипзсЬиїсІід 
негідний ип\уіігсіі£ 
недбалий пасЬІаззід 
неділя Зопп>іа£ 
недалеко итуеіі 
недозволений ипегІаиЬі 
незгода 2\уізі 
нездоровий ипдезшкі 
нездатний ипіаи^ІісЬ 
незнакомий ипЬекаппі 
незносний ппегІгадІісЬ 
незрілий ипгеіГ 
незручний ип^езсЬіскі 
неможливий ипіпб^ІісЬ 
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ненасичений ліпегзаіііісії 
непевний ипзісЬег, ипЬезІіттІ, 
ипгиуегіаззід 

непогода зсЬІесЬіез АУеІІег 
непотрібний иптібіід 
непотріб Ьшпр 
непослушнніі ипГоІ£запі, ші£е- 

Ьогзаш 
неприятель Реїпсі 
неправда ип\уаЬг 
нераз шапсЬтаї 
нерівний ипеЬеп, іт^іеісії 
нерозум ІІпуегзІапсІ, ІІпзіпп • 
неспокійний ипгиЬі§- 
неспосібнин ипГаЬІ£ 
несправедливий ип§;егес1іІ 
несправедливо іт^егесМ 
неуважний ипуогзісігіі" 
неудати ся тііЗгаІеп, тіШіп§еп 
неужиточний ипЬгаисЬЬаг 
неврожай МіВ\УасЬз 
неврожайний ипГгисІїіЬаг 
неустрашимий апегзсЬгоскеп 
неучиннпй ип§еіа11І£ 
нехотїти зісЬ \УЄІ£ЄГП 
не хотіти знати уегкеппеп 
нечайно рібігіісії 
нечистий ипі*еіп, зсЬтиІгіо-' 
нещасливий іт^ІііскІісЬ 
нещаств Ріа^е, ІІп£Іііск 
ніж Меззег 
ніс Nазе 
ніч КасЬІ. 
нічна шапка ЗсЬІаГппіІге 
нічліг КасМ1а£Єг 
низький піесігі" 
нині Ьеиіе 
нирка №еге 
нитка 2\уігп, 2л\тігпзГас1еп 
нічого не робити тіїйІ££еЬеп 
новий пеи 
новвй рік ОДіцаІіг 
нога ГйЙ 

передна нога Уог.сІегГиЙ 
ножиці' 8сЬеге 
носити ігадеп 
нотувати поііегеп 
ноші Тгаео 

ні пеііц пісЬі 
нігде ПІГ£ЄПСІЗ 
ніжний гаґі 
ніколи піе, піетаїз 
німий зіитт 
ніхто піетапсі 
нічо пісЬіз 
нудний 1ап£\уеі1і£ 
нюхати гіесіїеп 

% 

О. 

обвинити \егк1а£еп 
обвязати итЬіпсіеп 
обгородити шшаипеп 
обжалувати уегк1а£еп, Ьекіадеп 
обезпеченє УегзісЬегип£ 
обернути луєпсієп, (ігеЬеп, иш- 

сІгеЬеп 
обдерти зсЬаІеп 
обід МаЬІгеіІ. МШа£ЬгоІ, Міііад- 

еззеп 
обійти ипі£еЬеп 
обіцяти уегзргесЬеп, гизадеп 
обкидати Ье\УегГеп 
обкопати ЬеЬаскеп 
обліг ВгасЬаскег 
обман Веігид 
обманути ІаизсЬеп 
обміняти итІаизсЬеп 
обняти итГаззеп, итзсЬ1іп£ЄП 
обовязок РПісЬі 
оборіг Міеіе, 8еЬоЬег 
обрахувати ся аЬгесІїпеп 
обрізувати аЬкбрГеп, кбрГеп 
обривати аЬрЯйскеп 
обруч ВеіГ 
обручка Кіп£ 
обскробати зсЬаІеп 
обслугувати Ьесііепеп 
обтинати аЬкбрГеп, ЬезсЬпеіЯеп 
обтирати \уізсЬєп 
обїхати ЬеГаЬгеп, ищГаЬгеп 
овес НаГег 
овоч ОЬзі 
огпрої: Снгке 

• 
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о>лядати Ьезекеп 
оглянути апзекеп. 
оголосити уегкйпс1і£еп 
огонь Геиег 
огород -Оагіеп 
огородник Оагіпег 
оґер Неп&.зі , я 
одвічати за що уегапіуоііеп 
одїж КІеісЗ, Кіеісіип^ 
оздоба Зсктиск, 2іегс1е 
оздобляли зскпшскеп, гіегеп 
озеро сіег 8ее 
око Аиде 
оковита Зрігіїиз 
околіт соломи Зскйііе Зігоіі 
окружити итзскІіеВеп 
окути Ьезскіа^еп 
олень Нігзск 
олїй 01 
омплити ся зіск уегзекеп 
оминати уегшеісіеп 
оно ез 
онучка ГиВіарреп 
опалка Зсктсіпде 
опамятати ся зіск гозаттеп- 

осторожний УогзіскІІ£ 
осторожність УогзісМ 
острий зігеп£, зскагГ 
острити ЛУЄІ2ЄП 
остро закінчений зріігіо* 
осінь НегЬзі' 
осягнути еітеіскеп 
отава бгиштеі 
отворений ойеп 
створити бЙііеп, аиГтаскеп 
отець Уаіег 
отруби Кіеіе 
ОТруїТИ УЄГ£ІГІЄП 
отямити ся зіск гизаттеппек- 
тер 

охота Іддзі 
охочо £егп, ™і11І£ 
оцет Еззі& 
ошпбка Іггіигп л 
ошука Веіги» 
очистити аЬриігеп 
о чім луогйЬег 
очко Мазске 

пекгаеп П. 
опирати зіаптіеп 
опіка РПеде, Зог^е пава РГаи 
опір \Уіс1ег5Іапс1 навза Раизе 
оповістити уегкйпсіідеп - падати Гаїїеп 
оправдати ся зіск епізскцМі^еп. падолист КоуєшЬєг 
опустити уегіаззеп, уегзепкеп; пазур Кіаие, Кгаїїе 

(пропустити) \УЄ£Іаззеп 
орати аскегп, рЙй^еп 
оріх І\тиВ 
оруже ЛУак’е 
оса ЛУезре 
освоєний гакт 
осел Езеї 
оселедець РІагіп^ 
оселка \УеІ28Іеіп 
осет Різіеі 
особа Регзоп 
осолодити уєгзііВєп 
осоружний \уіс!ег1іск 
осналий. зск!аГгі& 
остаточно 2иІе121 
©станок Везі 4 

пайка хлїба Вгоізскпіііе 
пака Кізіе 
пакет >Раскеі 
пакувати раскеп 
палець Ріпдеі* (у руки), 2еке 

(у ноги) 
налити кеігеп (в печи), Ьгеппеп 
палиця ЗІаЬ, Зіосіс 
наль РГакІ, и. в плоті 2аипрГакІ 
пан Негг 
панич іип^ег Неп* 
панна Ггаиіеіп, <кт§їгаи 
пантарка РегІЬикп 
ііаньство Ноггзскай 
ианьчоха ЗГгишрГ 
пані Річні 
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папір Раріег 
паплятп ріаисіеїіі 
пара Рааг (двов); Бипзі, Рапірі 
парасоль Ке^епзсіїігт 
парк Рагк 
парно зсЬ\уй1 
парох РГаггег 
парубок КпесЬі 
пас Оигі 
пасти Ьйіеп, \уеісіеп 
пастух НігЬ 
патик 81аЬ, 8іоск 
паук 8ріппе 
пацюк ЗсЬ\уєіп 

пащека Васіїеп 
паювати іеііеп 
певний зісЬег, 2и\ег1аззІ£ 
певвість 2и\тегзісЬІ 
пень 8іатт 
перевага иЬег^ешсІй 
перевернути ипкЗгеЬеп, ипікір- 

реп, итгеппеп, итзіоСеп, ит- 
луегГеп, итз.ійггеп 

перевесло 8ігоЬзеі1 
перегнути итЬіе£еп 
перегорода ЗсЬеісІехуапсЗ, Уег- 

зсЬІад 
перед Уогсіегіеіі 
передаїи йЬег^еЬеп 
передача йЬсг^аЬе 
передполудис Уогтіїїа^ 
перед полуднем уогтіііадз 
передтим уогіієг, хиуог 
перепначнти шпапсіегп 
перекласти йЬегІасіеп, итіасіеп 
переконати йЬег2еи§еп 
перекопати ит^гаЬеп 
перекручувати уєгсігєЬєп 

переложетн йЬегзеігеп, игпіе^еп 
перелляти иіп£ІеВеп 
перемішати итгйЬгеп 
перемішати збіже Оеігеісіе ипт- 

зІесЬеп 
перемочи йЬепУІпсІеп 
перенести йЬегіга£еп, ‘Уегзеігеп 
переночувати йЬегпасЬІеп 
переорать ишаскегп 
персочьти у гзеЬеп 

перепелиця \УасЬіеі 
переировадити ігапзрогііегеп 
перепустити (ЗигсЬІаззеп 
перерахувати ся зісії уеггесіїпеп 
перерізати сіигсіізсіїпеісіеп 
переробити игпагЬеііеп 
пересадити уегрїіапгеп 
пересипати итзсЬйІіеп 
перескочити ііЬегзргіпдеп 
переслідуване Ріа^е, УегіоІ£ип£ 
переслідувати ріа^еп, уегГоІ^еп 
пересолити уегзаігеп 
переставити итзіеііеп 
перестати аиііібгеп 
перестерігати \\тагпеп 
пересторога \Уагпип£ 
перестрашити ся егзсЬгескеп 
перестудити ся зісії уегкаїїег 
переступити ііЬегзсЬгеіІеп, ііЬег- 

зіеі^еп 
пересунути уеггйскеп 
пересівати зіеЬеп 
перетягнути сІигсІігіеЬеп 
перетягнути буране сііе КйЬеп 

УЄГ2ІЄІ1ЄП 

перехід Ригс1і"ап£, СЬеі£аіі£ 
перецьисти уегЬІйЬеп 
перець РГеГґег 
перечпслити ся зісії уеггесіїпеп 
перешкаджати зібгеп 
переїхати бигсІїГиЬгеп, йЬегГаЬ- 

геп 
перо Гесіег 
перстень Кііі£ 
пес Нипсі 
петрушка Реіегзіїіе 
пивниця Кеііег 
пиво Віег 
пила 8а#е 
пильний ЯеіВі& 
пильник Реііе . 
пильнувати рЯе#еп 
пилувате за^еп 
пирій Оиескеп 
писати зсІїгеіЬеп 
писок Майї, ЗсЬпаихе 
письмо 8сЬгеіЬеп, ЗсЬгіГІ 
питане Гга^е 
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питати ся Гга^еіі 
пити Ігіпкеп, заиГеи 
підвечіркувати уезреті 
підвечірок Уезрег 
підгорлє \Уатте 
підкладка Шіегіа^е 
підкова НиГеізеп 
підкути ЬезсЬІадеп 
підлога РиВЬосІеп 
піднести аиГ , ег-, ІіеЬеп 
підозрінє УегсіасЬі 
підорати сіеп Аскег зсіїаіеп, 
4 5ІЙГ2ЄП 

підошва ЗоЬІе 
підпирати зійігеп, ипіегзійіхеп 
підпис ІІпіегзсЬгіГІ 
підписати ипіегзсЬгеіЬеп 
підпора ЬеЬпе, ЗІіНге, ІІпІег- 

зійігип^ 
підстілка Зігеи 
пізнати егкеппеп 
пізно зраі 
пільна робота ГеИагЬоіІ 
пімста КасЬе 
пімстпти ся зісЬ гасЬеп 
піна ЗсЬаит 
пірв Гегіегп 
гіісковатий запсІі§ 
нісланець Воіе 
післати ЬіпзсЬіскеп 
пісок Запсі 
піт 8сЬ\уєіВ 
піч ОГеп 
піяк ЗаиГег 
піята* кгаЬеп 
плавати зсЬлуітшеп 
плакати \уеіпеп 
платити гаЬІеії 
плахта Ріаие 
плащ Мапіеі 
плече ЗсЬиІіег 
плпнутп ЯіеВеп 
плитко зеісЬі 
пліт 2аип 
плоский ПасК. 
площа Ріаіг 
плуг РЯи£ 
плїнка "Зреіге 

плїснїти зсіпттеїп 
нлїсвь Зсіїіттеї 
плястер Рііазіег 
пляцок КисЬеп 
плювати зрискеп 
побережник \Уа1сКуагіег 
побільшати уег£гбВегп 
повалити ся зійггеп 
повертати \уієсієг’ч гигйсккеЬї:еп7 

гигйскдеЬеп 
повивати ууіскеїп 
повила МиВ 
повинність ЗсЬиМі&кеіІ 
повіз КиїзсЬе 
повільний Лап^зат 
повісити апЬап^еп, аийіап§еп 
повісмо \Уег£ 
поводи 2й£е 1 

ііоволи 1ап§зат 
повтарятп \уіє(Ієг1іоієп 
поганяти коні РГегЛе ігеіЬеп 
ногідпий кіаг 
погода ДУеіІег 
погодити уегзбітеп 
погонич ТгеіЬег 
податок Зіеиег 
подарувати зсЬепкеп 
'подвіре НоГгаигп 
по дорозі ипіепуе&з 
подорожувати туапсіегп, геізеп 
іюдрапати хегкгаігеп 
подякувати зісЬ Ьесіапкеп 
позавтра йЬешшг^еп 
позбирати аиГзаштеїп 
позволити егІаиЬеп 
поздоровляти £гйВе‘п 
пожива КаЬгипо 
пожиток ІЧиІгеп 
позичати Іеіііеп 
нозір Уопуапсі 
иозістати ііЬгідЬІеіЬеп 
покарати ЬезігаГеп 
покарм №аЬгип£ 
покій \У#ЬпзІиЬе, 2ітіпег 
покіс ЗсЬ\уасіеп 
поконати йЬегтуіпсіеп 
поле Геїсі 
поликати уегзс1і1іп£еп 



полин \УегтиІ 
полишити гиїйскіазззп 
полова 8ргеи 
положити Іііпіе^еп 
поломити гегЬгесЬеп 
поломінь Иатше 
полоти іаіеп 
полотно ІіЄІп\уапс1 
полуднє Мііїа£ 
лолукішок \¥а^епЙесЬіе 
польоване Іа^сі 
поліцая Роїігеі 
Поляк Роїе 
помагати ЬеІГеп 
помилка Іггіит 
помилити ся іггеп 
поміч НіІГе 
помішати уегтізсЬеп 
помочи аизЬеІі’еп 
помпа Ритре 
помпувати ришреп 
понеділок Мопіа^ 
ПООДИНОКИЙ ЄІП2ЄІП 
попарити ся зісЬ уєгЬііііієп 
попасати Шііегп 
поперек чиег 
попіл Азсіїе 
пополуднн пасЬшіііа^з 
по польски роїпізсЬ 
попри уогЬєі 
поправити уєг-, пасЬЬеззегп 
порахувати ЬегесЬпеп 
поріг 8сЬ\ує11є, Тйгзсішеїіе 
порожнин Іеег 
порозтрясати гегзігеиеп 
поросний ігасЬіі" 
порося Гегкеї 
пороти Ігеппеп 
порох 81аиЬ, стрільний Риіуег 
порпатн зсіїаггеп 
порубати гегЬаскеп 
по руски гиІЬепізсЬ 
поруче ЬеЬпе 
порция Рогііоп 
порядкувати огсіпеп 

•порядний огдепІІісЬ 
порядок Оічїпип£ 
посадити 5ЄІ2ЄТ1 

посилати зегісіеп’ 
послушний Го1§зат, £еЬогзат 
поставити 5ЄІ2ЄП, 8ІЄІІЄП 
постановити уєгогсіпєп 
посунути гйскеп, зсЬіеЬеп 
потихо Іеізе 
потім (Іапп, пасЬЬег 
потовчи гегзІоВеп 
потреба N01 
потребувати ЬесІйгГеп, ЬгаисЬеп 
потрібно ПбІІ£ 
потріскати гегзрііііегп 
потіха Тгозі 
потішати Ігбзіеп 
потяг 2и§* 
потягнути в зад гигйскгіеЬеп 
поучнти ЬеІеЬґеп, гигесМ\Уеі$еп 
початок АпГапд 
починати апїап^еП 
почта Розі 
пощадити уєгзсЬопєп 
поєднати уєгзоЬпєп 
поїти ігапкеп 
поїхати назад гигйскІаЬгеп 
правда 
правдивий \уаЬг 
правий гесЬІ 
право КесМ 
прати \уазсЬеп 
працювати агЬеііеп 
праця АгЬеіІ 
прачка \¥а$сЬеііп 
представити уогзієіієп 
представлене Уогзіе11ип& 
прибити цьвяхом гипадеіп 
привезти гиГйЬгеп 
привязати апЬіпсІеп 
приглядати ся гизеїіеп, гизсЬаиеп 
пригорщ Нашіуоіі 
приготовити уог-, гиЬегеіІеп, \гег- 

гісЬІеп 
придати ги^еЬеп 
придати ся пиігеп 
иридивляти ся гизсЬаиеп, ш- 

зеЬеп 
призвичаїти £Є\уоЬпєп 
призначити Ьезііттеп 
прийти ап-, Ііег-, Ьіп-, котпіеп 
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прийти знов \УІесІегкоттеп 
прикликати ЬеггиГеп, гигиіеп 
прикраса -2іег(іе 
прикрасити гіегеїг 
прикрити гд-, Ье , йЬегсІескеп 
принаймевьше УУЄПІ&8ІЄП8, П1ІП- 

сіезіепз 
ПрИНЄВ(?ЛИТИ : 2\У1П£ЄП 

принести назад туієсієг-, гигііск- 
Ьгіп§еп 

приносити* шіі-,. кег-, Ьгіп^еп, 
Ьоіеп 

приперезати ишзсішаїїеп 
припис УогзсЬгіЙ 
приписувати уог-, гизсЬгеіЬеп 
прирікати гиза^еп, уегзргейіеп 
прискорити гизргіп^еп 
пристиглий геіі* 
приступ Хиігііі 
прнсутний ги£Є£еп 
при тім (іаЬеі 
притягнути гигіеЬеп 
причина ІІгзасЬе 
пришрубувати апзсЬгаиЬеп 
приятель Ггеипсі 
ПрІТИ ЗСІШІІ2ЄП 

проба УегзисЬ, РгоЬе 
пробувати уегзисЬеп, ргоЬіегеп 
провадити Шігеп 
провинити СЯ 8СІШІСІ зеіп 
проводир \Уе£\уеізег 
проволікати аиГзсЬіеЬеп, уеггб- 

&егп 
прогнати Гогі]а£еп, уєгігєіЬєп, 

уег]а§еп 
Програти уегзрієїеп 
продавати уегкаиіеп 
продажа Уегкаиі: 
прозивати зсЬітрГеп 
про мене теіпеІЬаІЬеп 
промінь ЗІгаЬІ 
пропити уегзаиГеп 
просити Ьіііеп 
просо Нігзе 
простакуватість Ноііеіі 
простити уег^еЬеп, УЄГ2ЄІІ1ЄП 

простір Ваит, Зігеске 
^просто £ега(1е 

просьба Віііе 
иротивити ся зісії \уіе1егзеі2еп 
противнти ся словами ’шсіеїте- 

<1еп 
противний \уі(іег!ісЬ, \уі(іег\уагіі«' 
противна бесіда \Уіс1егге(іе 
протокол РгоІокоІІ 
протяг Ті 11 £ 
процео РгогеО 

’проч Гогі, \УЄ£ 
прочитати уегіезеп 
про що ууогііЬєг 
прут Виіе 
прясти зріппеп 
прямувати гісЬіеп 
ПТИЦЯ УО£ЄІ 
пуделко КйзісЬеп, ЗсІїаеЬІеІ 
пукати кІорГеп; (ростина) зргоз- 

зеп 
пукнутн 2ЄГр1аІ2ЄП 
пунктуально рйпкіїісії 
пупінок Кпозре 
пхати зіескеп, зіойеп 
пшениця \УеІ2ЄП 
пшоно Нігзепдгйіге 
пчола Віепе 
пяний Ьозойеп 
иятниця Ггеііао’ 

Р. 

рабівуик ВаиЬег 
рабуватн гаиЬеп 
рада Ваі 
радити гаіеп 
радість Ггеисіе 
раз еіптаї 
разом гизаштеп 
рак КгеЬз 
рама- А^ЬзеІ 
рана Шигкіе 
ранений уушісі 

рано £гйЬ, тої^епз 
ранок Мог&еп 
раса Ваззе 
рятувати теїіеп 
ратуш ВаіЬаиз 
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ч 

рахувати гесЬпеп 
рахунок КесЬпипо¬ 
рвати рПйскеп, геібеп 
ребро Вірре 
ревідувати геуісііегеп 
ревіти Ьгііііеп 
редьков КеШ^ 
ремінь Оигі, Віетеп 
реченець Тегшіп 
решето ЗіеЬ 
решта Везі 
ржа Возі 
ржавіти гозіеп 
рпба Гізсії 
риж Веіз 
римар 8аШег 
ринва Віппе, Тгаиі'е 
ринка Тіе^еі 
ринок Віпоріаіг, Віп£ 
риса ВіВе, Віі2 

рискаль ОгаЬзсЬеіі, Зраіеп 
рити \\йЬ1еп 
рняк Вйззеї 
рів СгаЬеп 
рівнати £ІеісЬеп, ріапіегеп 
рівний £ІедсЬ 
ріг Ногп, 2ірГе1 
рідкий сійпп 
рідко зеїіеп 
різатп зсЬІасЬіеп (вола); (тяти 

зсЬпеісІеп 
різга Виіе 
Різдвяні сьвята \УеіЬпас1ііеп 
різник ПеізсЬег 
ріжнип уєгзсЬієсієп 
ріжниця ІІпіегзсЬіесї 
ріжок НбгпсЬеп 
рік ДаЬг 
ріка Г1иВ; Зігопі 
ріля Аскет 
рінь Кіез 
ріпа ВйЬе 
ріпак Варз 
ріст \УисЬз 
річ Біп£, 8асЬе, 2еи£ 
рішити епізсЬеісіеп 
робити агЬеііеп, гпасЬеп, Іип 
робітник АгЬеііег 

робітня \УегкзІаІіе 
робота АгЬеіі 
робучин день АгЬеіізіа^ 
рогата худоба В і п сі, ВіпсіуієЬ 
рожа Возе 
розбити 2ЄгзсЬ1а£еп 
розварити гегкосЬеп 
розвинути аЬ\уіске 1 п 
роздати тег^еЬеп 
роздоп^ати гегігеіеп 
роздумати йЬегІе^еп 
роздусити гегсігйскеп, гегциеі- 

зсЬеп 
розділяти зсЬеісІеп, гегіеііеп*. 

уегіеііеп, ігеппеп, УЄГЄІП2ЄІП 
розжути 2егЬаиеп 
роззичнти уегЬог^еп 
розібрати аизеіпапсіегтасіїеп 
розігнати уегзсЬеисЬеп 
розілляти уєг£ІєВєп 
розірвати геггеіВеп 
розказ ВеГеЬІ 
розказувати ЬеГеЬІеп 
розкусити. гегЬеіВеп 
розложити гегіе^еп 
розломити зргеп^еп 
розлупити 2ехзра1І:е’р. 

•розпасти ся гегГаїїеп 
розплисти ся гегйіеВеп 

) розпорядитп уєгогсіпєп 

розпростерти уегЬгеііеп 
розпукнути СЯ 2ЄГр]аІ2ЄП 

розпускати уегсійппеп 
розрізати 2егза^еп, гегзсітеісіеш 
розрух Титиіі V ' 

розскочитн ся гегзргіп^еп 
розтерти геггеіЬеп 
розтовчи 2Єгк1орГеп, гегзраііеп 
розтолочити 2егз1атр{еп 
розтрясати зігеиеп/ 2егзІгеиеп 
розтяти гегЬаскеп 
розум Уегзіапсі 
розуміти уегзіеЬеп 
розумний кІи£ 
розширяти Ьгеііеп, уегЬгеііеп 
роса сіег Таи 
росіл 8ирре 
рости ууасЬзеп 
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роетина Ое\уас1із; Рііапге 
рубати Ьаиеп, Ьаскеп 
рубель, павуз НеиЬаит 
рука Напсі 
рура Ноііг, Ноііге 
Руспн ИиШепе 
ручпти Ьйг^еп 
ручник Напбіисії 
рушати гйЬгеп , 
ряд КеіЬе 
рядок 2еіІе 

С. 

садити рііаогеп 
саджа КиВ 
салата 8а1аі 
сам аііеіп: зеІЬзІ 
самець МаппсЬеп 
сани ЗсЬЬііеп 
сварити зсІїітрГеп 
сварити ся зігеііеп, гапкеп 
сварка Зігеіі, 2апк 
свиньство 8с1шеіпегеі 
свиня 8сЬ\уеіп, 8аи 
свиставка РГеіГе 
свистати рГеіГеп 
серпень Аи^изі 
себе зісії 
сей сіег, сііезег 
село ВогГ, Ьагкі 
селянин Ьагиітапк 
середина Міііе 

.серна КеЬ 
еерп 8ісЬе1 
сестра 8сЬ\Уезіег 
СИДЇТИ 5ІІ2ЄП 

сикавка Зргіїге 
сикати зргіігеп 
сила КгаГІ, 81агке 
силувати ся зісії апзігеп^еп 
сильний кгйГіІ£, зіагк 
сильце Кеіг 
син 8оЬп 
синок ЗбЬпсІїеп 
сир Кйзе , 
спрватка Моїкеп 

сирий і*оїї 
ситий заіі 
сито 8іеЬ 
сичати гізсіаеп 
сіль 8аІ2 
скавуліти \уіпзе1п 
скажений \уй1еп<і, іоіі 
скаженість \УиІ 
сказати уегтеНеп 
скакати ІшрГеп, зрггп^еп 
скалічений луііпсІ, уєпуцпсієі 
скалічити уегіеігег 
скаржитп кіа^еп 
скаржити ся зісії Ьекіа^еп 
скиба 8сЬо11е, ЕгазсЬоИе 
скибка хліба Вгоізсітіііе 
скинути ЬегипіегууегГеп 
скінчити зсІїїіеВеп, епсіеп 
скіп Наттеї, 8сЬбрз 
скіра Наиі, Ьесіег 
складати аЬІасІеп; гизаттеп- 

, ' 1е£еп, гизатшепзеїгеп 
складник сира Казег 
склеп Ое\Уб1Ье, Ьасіеп, КаиПа- 

(іеп 
склепити \УОІЬеп 
склін КеІ£Є 
скло 01аз 
скопець МеІкґаЯ 
скоро зсЬпеїі, газсЬ, «езсіиуіпсі 
скосити аЬтаЬеп 
скринка КазІсЬеп 
скриня Казіеп, Кізіе, ЬасЬ, Уег* 

зсЬІад 
скробати геіЬеп, зсІїаЬеп 
скубати гиріеп, гирГеп 
слабин зс1і\уас1і 
слабість Зсіпуасіїе^ КгапкЬеіІ 
слеза Тгапе 
слива РОаитепЬаит 
сливка РЇЇаите 
слимак 8сЬпеске 
слина 8реісЬе1 
слово \¥огі 
слуга Біепег 
служба Оіепзі 
служба божа Ооііезсііепві 

"служити (ііепеп 
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служниця Ма§с1, БіепзІта^сІ 
слухати Гої^еп, Ьбгеп 
слушно гісЬ1І£ 
случай 2иГа11, УогГаїї 
случайно 2иГа11Ї£ 
слїдити ргііїеп, ипІегзисЬеп 
слідство ІІпІегзасЬип# 
сліпий Ьіігкі 
слюсар ЗсЬІоззег 
смакувати зсЬтескеп 
смаркатий тоігІ£ 
смаркач КоїгЬиЬе 
смаркел’ь Ноіг 
смаровило ЗсЬхпіеіе 
смаровило' до воза \Уа§еп 

зсЬтіеге 
смару вати. ^зсЬтіегеп 
смачний ^всЬтаскЬаіІ 
смердіти зііпкеп 
смерека ГісЬІе 
смерть Тосі 
сметана МіїсЬгаЬт, Заіше 
смола РеСЬ, Теег , 
смутити.ся Ігаиегп 
смуток Тгаиег 
смутний 1гаигІ£ 
сніп ОаіЬе 
сніг ЗсЬпее 
сніг паде ез зсЬпеіі 
снїданє БТйЬзійск 
снідати їїііЬзЦіскеп 
снїдь Миііегкот 
собака Нипсі 
сова Еиіе 
собі зісЬ 
сокира Ахі 
солений заігі" 
солити заігеп 
солодкий зіііЗ 
солома ЗігоЬ 
солома жцтня Ко££СП$ІгоЬ 
солома дрібна КгипшізігоЬ 
соломка ЗігоЬЬаїт 
солонина Зреск 
сон ЗсЬІаГ, ЗсЬІпттег 
сонце Зоппе 
сопілка РГеііе 
сорочка Нот сі 

сосна Кіеі’ег 
сотнар 2епіпег 
сохнути тегсіоггеп 
спакувати гизаттепраскеп 
спалити уєгЬгєппєп 
спасати геііеп 
спаскудити уегзаиеп 
спарити ся зісЬ уєгЬгііЬєп 
спати зсЬІаГеп 
спека Нііге 
спинка ЗсЬпаїїе 
спис УеггеісЬпіз 
спізненб Уегзраіип^ 
спізнати ся зісЬ уегзраіеп 
спір Зігеіі 
спішити" еііеп 
споднї Нозеп . 
спокій КиЬе, ЗІіІІе, Ргіесіе 
сполошити уегзсЬеисЬеп 
сполошений зсЬеа 
спорити зігеііеп 
спорядити уеггісЬіеп 
спосіб \Уеізе 
справді луІгкіісЬ 
справедливо гісЬіі^ 
спрага Йигзі 
спрягнутп гизаштепзраппеп 
спустити уегзепкеп, аЬ-, Ьегипіег 

Іаззеп 
Ьпустошитп уєг\уіізієп 
ссати заи^еп 
став ТеісЬ 
ставляти зіеііеп 
стайня на корови КиЬзІаІІ 
сталий зІапсіЬаГІ 
старий аіі 
стебло Наїт 
стежка ЗіеІ£, Гіі(ЗзІеІ£ 
стелити зігеиеп 
стельмах ЗіеІІшасЬег 
стеаень Сгасі 
стерво Ааз 
стеречи Ьйіеп 
стерня Зіорреііеісі 
стид ЗсЬагп 
стндати ся £ісЬ зсЬатеп 
стиснути гизаттепгііскеп, хц. 

заттепргеззеп 



стих 2еі1е 
стіл ТізсЬ 
стільчик ЗсЬешеї 
стовп Заиіе, РГеіІег 
СТОВПИК ЗіЄП£ЄІ 
стодола ЗсЬеипе, ЗсЬеиег 
стоколоса Тгезре 
столець ЗіиЬІ 
столяр ТізсЬІег 
стопа РиВ 
сторож \УйсЬІег 
сторона Зеііе 
стояти зІеЬеп 
страва Козі, Зреізе 
страта Уегіизі 
стратити уегііегеп 
страх Ап£5і, ГигсЬІ 
стремя Зігірре 
стрях Восіеп, БасЬЬосіеп 
стрих з сіном НеиЬосІеп 
стрнчи зсЬегеп 
стрій ЗсЬтиск, К1еісІип£ 
стріляти зсЬіеВеп 
стрінути гизагшпепігей'еп 

•стрічка 2еі1е 
строїти, вистроїти риігеп 
стручок ЗсЬоІе 
студений каїі, ТшЬІ 
стукати кІорГеп 
ступати зсЬгеіІеп, ігеїеп 
ступень Зіиїе 
стіна \Уапсі 
стягнути гизатпіепгіеЬеп 
стяти итЬаиеп 
субота Затзіа# 
суворість Зігеп^е 
суворий зігеп£ 
суд СегісЬі 
судити гісЬІеп, игіеііеп 
сука Нїіпсіїп 
сукно ТисЬ, ЗіоІЇ 
сума Зитше 
сумний Ігаигі^ 
суниця ЕгсІЬееге 
суперечка Зігеіі 
супротивляти СЯ ЗісЬ \УІ(ІЄ1*ЗЄІ2ЄП 
сурдут Носк 
сусїд N0011133г 

сусїк Казіеп, Вапзеп 
сухий сійгг, Ігоскеп 
суховилн МізІ^аЬеІ 
сушити Ігоскпеп 
схиляти ся зісії Ьйскеп, зісЬ 

пеі£еп 
схід сонця Зогтепаиі^ап# 
сховати аиПіеЬеп, уегзіескеп 
сходи Зііе£е, Тгерре 
сходини 2изагашепкипІІ 
счислити гизаттепгаЬІеп 
сьвідок 2еи£е 
сьвідомо ууіззепііісії 
СЬВІДОЦТВО 2еі1£ПІЗ 
сьвідчнти геи^еп 
СЬВІЖИЙ ІГІЗСЬ 

сьвітити зсЬеіпеп 
сьвітлиця ЗІиЬе 
сьвічка Кегге; ТаІ£ІісЬІ (лойова) 
сьвяткувати Геіегп 
сьвято Геіег 
сьвященик Ргіезіег 
сьмілий ипегзсіїгоскеп, тиіІ£ 
сьміте КеЬгісЬі 
СЬМІЯТИ ся ІйсЬеп 
сідлати заііеіп 
сідло Заііеі 
сїльске господарство Ьашітгі- 

зсЬаІІ 
сіни Ріиг, НаизЙиг 
сінник ЗігоЬзаск 
сіно Неи 
сірник ЗІгеісЬЬоІг, 2йпс1Ь0І2СІіеп 
сіть Иеіг 
січень «Ійппег 
січка Зіегїеп 
сцяти різзеп 
сюди ЬіегЬег 
сяг КІаІЇег 
ся зісЬ 

Т. 

табака ТаЬак, ЗіЛіпирГІ&Ьак 
табакерка * ТаЬаксіозе 
табеля ТаЬеІІе 
таблиця Таіеі 
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гак 80 
так б 
такий зоїсЬег 
такса Тахе 
таксувати іахіегеп 
тайком уегзіоМеп 
таляр Таїег 
там боті 
танець Тапг 
танцювати іапгеп 
таріль Теїіег 
тачки ЗсЬиЬкагге 
твердий Ьагі 
тверезий пйсЬіегп 
твій сіеіп 
теля КаІЬ 
темно (іипкеї, йпзіег 
тепер ІЄІ2І 
теплий \уагт, ЬеіВ 
термін Тегтіп 
терне Бот, ЗІасЬеІ 
терпіти Іеібеп 
тета Тапіе 
тиждень \¥ос1те 
тижнево \убсЬепі1ісЬ 
тинк Мбгіеі 
тиснути бгйскеп 
тихо гиЬІ£, 8ІІІ1 
тік Теппе 
тілько пиг 
ткати луєЬєп 
ТО СІП8. СІІЄЗЄЗ, Є8 
товар \¥аге, (худоба) ¥іеЬ 
товпа Мепде 
товщ Геіі 
тонкий (Зііпп 
топити зсЬтеїгеп 
тополя Рарреї 
торг Магкі, \¥осЬепіпагкІ 
торф Тогі‘ 
точно рйпкіїісЬ, £епаи 
трава Огаз 
травити уегсіаиеп 
траи Тгап 
траФита ігеїїеп 
трачннв Зй^езрйпе 
тревати ііаиегп 
тримати Ьаііеп 

трівога Ап^зі 
тріпати кіорїеп 
тріска ЗрІіПег 
тростина КоЬг 
тротуар РПазІег 
трохи еІ\уаз 
труп ЬеісЬе 
трутина Стій 
тручати зіоВеп 
трясавиця Моог 
трясти гйііеіп, 8сЬйІІе1п 
ту Ьіег 
туди сіаЬіп 
тузин Баїгепсі 
туловище Кишр£ . 
тупати 8Іатрїеп 
тупий зіитрГ 
тучити гпазіеп 
тхір Шіз 
тіло Кбгрег, ЬеіЬ 
тільний ІгасЬІІ£ 
тісто ТеІ£ 
тітка Тапіе 
тішити ся зісЬ Ггеиеп 
тютюн ТаЬак, КаисМаЬак 
тягар Вйгсіе, Базі 
тягнути зсЬІерреп, гіеЬеп 
тяжкий зсЬууєг 

тямити тегкеп 

У. 

убити егзсЬ1а»еп, ібіеп 
убране Кіеісі 
увага АсЬіип£, ОЬасЬі 
уважати асІїїдеЬеп, аиіраззеп, 

уогзеЬеп 
увести уєгШЬгєп ; \УЄ£ЇЇіЬгеп 
увязнити уегЬаВеп 
уголь Коїііе 
удалий 1іісЬіІ£ 
удержувати ипіегЬаІІеп, уегрА*- 

&еп 
удило Тгепзе 
удуситн ег\уйг£еп 
ужевка Зігіск. 
уживане КиІгип& 



ужити уегигепсїеп 
узда 2аііт 
уздечка НаНїег 
узол Кпоіеп 
укладати зсЬісМеп 
уклонитм ся зісЬ. уегЬеи^еп 
украшати зсішшскеп 
улій Віепепзіоск 
ум Уегзкагкі 
умирати зІегЬеп 
умити аЬ\уазс1іеп 
уміти кбппеп 
умовити ся зісЬ. уегаЬгесіеп 
уникати уегтеісіеп 
упасти Гаїїеп, зійггеп, Ііегипіег- 

їаііеп 
упімнути егшаЬпеп, таЬпеп 
у нір Тгоіг 
упровадити \УЄ£ЇйЬгеп 
упряж Везрашшп£, везрапп 
урвати аЬгеШеп, ІозгеіВеп 
урльоп ШаиЬ 
усихати уєгсіогтєп 
уста Ми псі 
уставити разом гизаттепзіеііеп 
утечи аизгеіВеп, іогі-, \УЄ£ІаиГеп 
утомлений тіі(іе, таїі 
утопити ся уегзіпкеп, егігіпкеп- 
утіха Ггеисіе 
утяти аЬзсЬпеісІеп 
ухо ОЬг; ухо начиня Непкеї 
ухопити апїаззеп 

X. 

хабазв Ііпкгаиі 
хвалити ІоЬеп 
хвіст 5сЬ\уап2, 8сіі\уєі£ 
хибити уегГеЬІеп 
хитрий зсЬІаи 
хід Оап£, Тгііі 
хлоп Мапп 
хлопець «Гип^е, КпаЬе 
хліб Вгої 
хлів 81а II 
хмара \Уо)ке 
хміль НорГеп 
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ховане 2исЬі 
ходити деЬеп 
холодний кйЬІ 
холява 81іеіе1зсЬай 
хомут Кшшпеї 
хорий кгапк 
хороба КгапкЬеіі 
хороший зсЬбп 
хорт \УіімІІіип<і 
хотіти тб&еп, \уо1ієп 
хребет Кііскеп 
хрест Кгеиг 
хробак \¥игт 
хромати ІаЬтеп 
хрущ маєвий^МаікйГер 
хто \УЄГ 
хтось з'ешапй , 
худий ша^ег і 
худоба УіеЬ • 
хустка ТисЬ, ТйеЬеІ 

* 

Ф. 

Фабрика ГаЬгік 
Фабрика цукру 2искег£аЬрік 
Файка РГеіГе, ТаЬакрГеіГе 
Фальшивий ГаїзсЬ 
Фантувати рйпсіеп 
Фартух 8сЬйг2Є 
Фасоля ВоЬпе 
Фаювати ріеісіегп 
Фаяк Ра^е, РІеШегтазсЬіпв 
филя \¥е11е 
філіжанка Таззе 
філяр РГеіІет р 
ФІра Рисіег, РиЬге * 
фірман РиЬгтап 
ФІртка РГбгІсЬеп, ТйгсЬеа 
Фляшка РІазсЬе 

ц. 
цвикла НипкеІгііЬе 
цвинтар КігсЬЬоГ 
цвисти ЬІйЬеп 
цебрик КйЬеІ, 2иЬег 



цегла 2іе£е1 
цеголіьня 2іеде1еі 
церков КігсЬе 
цибуля 2\уієЬє1 
циґаро Сі^агге 
цилїндер Суіішіег 
цпркель 2ігке1 
цифра 2ііїег 
цьвіт Війте, ВІІііе 
цьвітень Аргії 
цьвях Ка^еі 
цьвяхом прибити 2Шіа£ЄІП 

цьвячок Зіііі 
цьвірінькати 2\уіізс1ієгп 
цідило 8еіЬе 
цїдити веіЬеп 
цїлити ігеіїеп, 2ІЄІЄП 
цілувати кйззеп 
ціль 2іе1 
ціна Ргеіз, ХУегі; 
цінити ргеізеп, зсЬйігеп 
ЦІННИЙ \УЄГІ 

ціп Пе£е1, БгезсЬЙе^еІ 
цуґлї, поводи 2ії£ЄІ 
цукор 2искег 

Ч. 

час 2еіі 
часом 2іі\уеі1еп, тапсЬшаї 
часопись 2еііип£ 
часто оії, уіеігпаї 
часть Теіі 
чверть Уіегіеі 
чекати луагіеп ^ 
челядь Оезіпсіе 
червень Іипі 
ч ер вінка Воііаиі 
червоний гої 
черевик 8с1ш1і 
черево ВаисЬ, ІІпіегІеіЬ 
череда Негсіе 
через сіигсії, ііЬег 
через що \\'осіигсЬ 
черепок 8сЬегЬе 
чересло НаскепрЯи^, РІЇи"- 

піеззег 

чесний Іи^епсіїїаіі 
чеснота Тибеті 
четвер Воппегзіа^ 
чимало уієі 
чинити іип, тасЬеп 
числити гаЬІеп, гесЬпеп 
число ІЧиттег, 2аЬ1 
чистий геіп, кіаг, заиЬег 
чистити риігеп, геіпі£еп 
чистота КеіпІісЬкеіі 
чіп 2арГеп 
чісник КпоЬІаисІї 
чобіт 8ііеРе1 
чоло Зіігп 
чоловік Мапп, МепзсЬ 
чому луагиш, луезЬаІЬ 
чорний зсЬ\уаг2 

чорниця НеісіеІЬееге 
чувати луасЬеп 
чудесний ■ушпсІегзсЬбп 
чудо ХУипсІег 
чудовий луипсІегзсЬбп 

і • 

Ш. 

шал XVпі 
шарпати геіВеп, геггеп 
шаФа ЗсЬгапк 
шаФар ЗсЬаїїпег 
шварґотіти ріаррегп 
швець ЗсЬиЬтасЬег 
швидко зсЬпеІІ. газсЬ 
шершень НогпіО 
шиба ЗсІїеіЬе 
шина ЗсЬіепе 
шинка ЗеЬіпкеп 
шинок ЗсЬепке, ЗсЬапк, Кпеіре 
широко Ьгеіі 
шити пйЬеп 
шишка 2арГеп 
шия Наїз 
шкаралупа Зсіїаіе 
шкіра Наиі, Ьесіег 
шкода ЗсЬасІе 
ШКОДИТИ 5СІ1ПСІЄІ1 

шкробати геіЬеп, зсЬаЬеп 
шліфувати зсІїїеіГеп 



шопа Кепіізе, Зсіюрреп 
шори ОезсЬігг 
шнур ЗсЬпиг 
шпак 8і;аг 
шпараґ Зраг^еі 
шпилька N30161, Зіескпасіеі 
шпихлїр ЗреісЬег 
шпиця, шприха Зреісіїе 
шпігун Зріоп 
шпінак Зріпаі 
шпіц Зрііг 
шгіік <3аз Магк 
шпурити зсЬІеисІегп 
шріт Зсіїгоі 
шротувати зсіїгоіеп 
шруба ЗсЬгаиЬе 
шрубувати зсЬгаиЬеп 
штани Нозеп 
ютахета Зіакеі 
штих ЗІісЬ 
штука Зійск 
ту вар ЗсЬіИ1 
шукати зисЬеп 
шурувати зсЬеиегп 
мутер Кіез 
ауфляда Ьасіе, ЗсЬиЬІасІе 

щ. 

щадити зсЬопеп, зрагеп 
щастя Сгіііск 
щебель Зргоззе 
щепити рГгорГеп 
щіпати 2\¥Іскеп 
щіпити ішрГеп 
щіпка ЗсЬеіі 
щітка Віігзіе 
щіткою вичистити аизЬіігзіеп 
шигол' Зііе^іііг 
Що тсаз 
що дня іадіісії 

що тижня ^бсйепІІісЬ 
щука НесЬі 

в. 

яго зеіп (прим.: яго брат, зеіп 
Вгибег) 

вго іЬп (прим.: люблю вго, ісіі 
ІіеЬе іЬп) 

ему іЬш 
яще посЬ 
яще раз посЬшаїз 

* 

ї. 
їда Еззеп, Козі, Зреізс, МаЬі- 

2ЄІІ 
їдовитий 
їй іЬг 
їж І£е1 
їм іЬпеп 
їсти еззеп, ьреізеп 
їхати ГаЬгеп 
їхати на кони геііеп 

Я. 

Я 1СІ1 
яблінка АріеІЬашп 
яблоко Арїеі 
явір \уеіВег АЬогп 
язик 2ип£е 
яйце Еі 
ЯК \УІЄ 
ялівка КиЬкаІЬ, КаІЬе 
ялиця Таппе 
яловець \УасЬЬо1с1ег 
яма СгиЬе 
ярина Оегпйзе 
ярмарок' ^Ьгтагкі 
ярмо <їос1і 
ясла Кгірре 
ясний Ііеіі 
ячмінь Оегзіе 
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Поправки і доповненя. — ВегісЩип£еп иМ №сЬІга£е, 

Сторона 1. 8еііе 1.: \Уепп (4іе гиПіепізсЬеп АгЬеіІег апкогії- 
піеп коли рускі робітники приходять. 

КиІЬепізсЬ. = По руски. 
ОеиЬзсЬ = По нїмецки. 
БіезеІЬе Ега^е Ьеі луеіЬІісЬег Регзоп = Таке саме питане 

до женщини. 
От. 3. 8. 3.: Кесіепзагіеп Ьеі (іег АгЬеіі = Розмови (звороти)' 

при роботі. 
п , о / рядок 4. з гори читай г \ гр . 
С-т. 4. Ь. 4.: 2еі1е 4 уоп оЬеп Ие8; | іее. 

Ст. 7. 8. 7.: Наизііеге — Домашні зьвірята. 
Ст. 8. 8. 8.. Апсіеге Тіеге = Иньші зьвірята. 
Ст. 9. 8. 9.: Вепеппші£еп уоп Регзопеп = Означена осіб. 
Ст. 11. 8. 11.: ГеІсИшсМе = ІІольні плоди, 

рядок 8. з гори читай:) гт ., . 
2еі1е б. уоп оЬеп Ііез: 1 Некіекогп. 

Ст. 13. 8. 13.: Баз ОеігеісіеаЬІасІеп іп (Іег 8сЬеипе = скидані 
збіжа в стодолі. 

, ^ рядок 12. з долу читай: 
Ст. и. 3. 14.: 2еіІ0 12 то„ 

Ст. 18. 8. 18.: АІрЬаЬеіізсЬез УеггеісЬпіз сіег \уісЬІІ£$ієп \¥ог4 
іег = ІІоазбучний спис найважнїйших слів 

ои С оо . рядок 9. з долу читай: \ 
Ст. 28. 8. 28.. £еііе 9 уоп ипіеп Ііез: / коновка* 

рядок 17. з долу читай замість і 
зеісЬ1“ • 1 

Ст. ЗО. 8. ЗО.. £ ^7 уоп ипіеп.зоП ез ЬеіВеп І ^еис^' 
зіаіі „зеісЬіИ : І 

цолу читай: і . 
ипіеп Ііез: } °УЛЬ0И* 

г*^ 




