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Xin chào
bạn khỏe không?

Xin chào
 tôi khỏe.
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mèo chó hai chú chó một chú mèo và một chú chó

chim cá khỉ nhiều con khỉ

con hổ con tê giác khỉ gô-ri-la hươu cao cổ

con ngựa vằn con hà mã

sư tử con nai con gấu

Tiếng Việt
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con kiến con ong

con voi con bướm con nhện

con chuột con thỏ con cừu con ngựa

con rắn con rùa

con ếch con cá sấu con bò

Tiếng Việt
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Ti ng iệt

n g  t n n t n he

n g  t ng n g g  n n ạ  

 m  i

 he ại b ng him nh t

n t  i n him h ng hạ
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một hai ba bốn năm

sáu

một con hổ hai con sư tử ba con vịt ba qủa tên lửa

bốn con chim cánh cụt sáu cái hộp sáu con khủng long tám con hà mã

bảy tám chín mười
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một chiếc nón màu đỏ một chiếc xe hơi màu
xanh lá cây

một con rắn 
màu vàng

một con cá màu
xanh dương

một con vịt màu tím những chú voi màu hồng một con ngựa đen một con rồng màu nâu

màu cam

màu đỏ

màu xanh 

lá cây màu vàng

màu đen

màu xanh 

dương

màu hồngmàu trắng

màu tím

màu nâu
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bánh mì

bơ

phô mai

quả trứng

những quả trứng

nước

bánh ngọt

kem

sữa

Con gấu này đang 
ăn mật ong.

Con mèo đang 
uống sữa.

Con chó đang 
uống nước.

Mmm ngon quá!

súp

mật ong

sô-cô-la

nước trái cây
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những quả táo chuối

cam những quả dâu tây

dâu tây

quả đào

táo

quả nho

quả dưa

dưa hấu

cây bông cải xanh

cà chua

quả anh đào những quả anh đào quả lê khoai tây

quả chanh những quả chanh

củ cà rốt những củ cà rốt

Tiếng Việt
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Cô ấy đang ăn

uống Cô bé đang uống nước.

nhìn Cậu bé đang nhìn.

đọc Con cú đang đọc sách.

chơi  Cô ấy đang chơi bóng đá

Họ đang chạy.

ăn

đi bộ

chạy

Tiếng Việt
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Em bé đang ngủ.

ngủ

nhảy lên

cười

ngửi Cô bé đang ngửi 
một bông hoa.

bơi Con cá đang bơi.

bay Con đại bàng này đang bay.

nhảy Con bò đang nhảy.

Ông ấy đang cười.

Cậu bé đang nhảy lên.
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bầu trời cầu vồng

cây

cỏ

hoa

mặt trăng ngôi sao bầu trời hoa màu hồng

rừng biển tuyết mưa

đá

Có một con mèo ngồi trên đám mây.

mâymặt trời
đám mây
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mẹ cha

con gáicon trai

Đây là mẹ Đây là bố

Đây là một bé gái.Đây là một bé trai.

Đây là một gia đình.

em bé nhiều em bé nam nữ

một nam và một nữ nhiều bé gái ba cậu bé một bé trai và một 

bé gái
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m t

m i

miệng

t i

b n t

h n ng n h n

n m ng n t
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áo thun

áo len dài tay

áo khoác

váy ngắn

váy dài
quần dài

giày
giày ống  

mũ

mắt kính

khăn quàng cổ

đôi găng tay

đôi tất

Tiếng Việt
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Xin chào.

Cô bé đang làm gì thế?

Cô bé đang ăn?

Họ đang làm gì thế?

Họ đang ngủ

Đây là cái gì?

Hộp

Đây là màu gì?

Màu đỏ

Cậu bé đang chạy

 Cậu bé đang làm gì thế?

Bạn khỏe không? Tôi khỏe.

Xin chào.

Tạm biệt 

Tiếng Việt
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Tạm biệt
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