Market Town
ตลาดในโมร็อกโก
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(มา' คิท เทานํ)

Morocco (มะรอค' โค)

Sa

m

ประเทศโมร็อกโก

couscous (คูซ' คูซ) ข้าวคูสคูส

spice (สไปซํ) เครื่องเทศ
green olive
(กรีน ออล' ลิฟวํ)

มะกอกเขียว

black olive

(แบลค ออล' ลิฟวํ)

มะกอกดำ�
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olive (ออล' ลิฟวํ) มะกอก
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tagine (ทะจีน') หม้อดินทาจีน

rug (รัก) พรม

slipper (สลิพ' เพอะ) รองเท้าแตะ

Sa

Talk! Talk!
I have never eaten couscous before.

(ไอ แฮฟวํ เนฟ' เวอะ อีท' เทิน คูซ' คูซ บิฟอ') ฉันไม่เคยกินคูสคูสมาก่อน

This spice smells and tastes like cinnamon.
(ธิซ สไปซํ สเมลซํ แอนดํ เทซทํซํ ไลคํ ซิน' นะเมิน)

เครื่องเทศชนิดนี้มีกลิ่นและรสคล้ายอบเชย

The slippers are so colourful.

(เธอะ สลิพ' เพอะซํ อา โซ คัล' เลอะเฟิล) ร้องเท้าแตะคู่นี้สีสันสดใสมาก
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สิ่งของต่อไปนี้อยู่ตรงไหน
ของภาพกันบ้างนะ

coffee pot

handbag

(คอฟ' ฟี พอท)

(แฮนดํ' แบก)

กระเป๋าถือ

หม้อต้มกาแฟ

Market Town
MUSIC SHOP
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Coffee House
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Can you count
11 pigeons?1

pl

BAGS

CLOTHES
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Can you see
2 drums?2

Olives
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1 นับนกพิราบได้ครบ

11 ตัวไหม

Spices

2

เห็นกลอง 2 ใบหรือเปล่า

olive

spice

couscous

มะกอก

เครื่องเทศ

ข้าวคูสคูส

(ออล' ลิฟวํ)

(คูซ' คูซ)

(สไปซํ)

m

Pots and pl
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Spot 3 differences
between these rugs.3

Which slipper isn't
part of a pair?4

3

หาจุ ดต่าง 3 จุ ดในพรมสองผืนนี้		

4

รองเท้าแตะข้างไหนไม่มีคู่กันนะ
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City Light
แสงสีของเมืองในญี่ปุ่น

{japan}

Japan
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(ซิท' ที ไลทํ)

bullet train

(บุล' ลิท เทรน) รถไฟหัวกระสุน

Sa

m

(จะแพน') ประเทศญี่ปุ่น

Tokyo Tower

( โทคี' โอ เทา' เออะ) หอคอยโตเกียว
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kimono

(คิโม' โน) กิโมโน

sushi (ซู' ชี) ซูชิ
topping

(ทอพ' พิง) หน้าซูชิ

filling

wasabi

Sa

m

(วะซา' บี) วาซาบิ

pl

e

(ฟิล' ลิง) ไส้ซูชิ

soy sauce / shoyu
(ซอย ซอซ / โช' ยุ)

ซอสถั่วเหลือง, โชยุ

Talk! Talk!

I have never been to Japan.

(ไอ แฮฟวํ เนฟ' เวอะ บีน ทู จะแพน') ฉันไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น

We took the bullet train to Tokyo.

(วี ทุค เธอะ บุล' ลิท เทรน ทู โทคี' โอ) เรานั่งรถไฟหัวกระสุนไปโตเกียว

I ate lots of sushi for lunch.

(ไอ เอท ลอทซํ ออฟวํ ซู' ชี ฟอ ลันชํ) ฉันกินซูชิเป็นอาหารกลางวันไปเยอะเลย
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train map

สิ่งของต่อไปนี้อยู่ตรงไหน
ของภาพกันบ้างนะ

(เทรน แมพ)

doll

แผนที่เส้นทางรถไฟ

(ดอล)

ตุ๊กตา

Sa
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e

Where can I
buy a robot?1

Where is the bullet
train station?2
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1 จะซื้อหุ่นยนต์ ได้ที่ ไหน

2

สถานีรถไฟหัวกระสุนอยู่ไหนนะ

briefcase

kitten T-shirt

กระเป๋าเอกสาร

เสื้อยืดลายลูกแมว

(คิท' เทิน ที' เชิท)

(บรีฟ' เคซ)

taxi

(แทค' ซี)

รถแท็กซี่

お好み焼

pl

e

Can you see someone in
the same outfit as me?3

Sa

m

How many
passengers can you
count on this train?4

3

เห็นใครแต่งตัวเหมือนฉันหรือเปล่า

4

นับผู้โดยสารบนขบวนรถไฟได้กี่คนกันนะ
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Tropical Island
Beach (ทรอพ' พิเคิล ไอ' เลินดํ บีช)
ชายหาดเขตร้อนที่ตองกา

m

Tonga

pl

e

{Tonga}

Sa

(ทอง' กะ) ประเทศตองกา

seashell (ซี' เชล) เปลือกหอย
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seagull (ซี' กัล) นกนางนวล

sand castle (แซนดํ คาซ' เซิล) ปราสาททราย

tropical fruit (ทรอพ' พิเคิล ฟรูท) ผลไม้เขตร้อน

(พะพา' ยะ) มะละกอ

pl

( โค' คะนัท) มะพร้าว

papaya

e

coconut

pineapple

m

(ไพนํ' แนพเพิล)

สับปะรด

banana

(บะนา' นะ) กล้วย

Sa

Talk! Talk!
We love building sand castles.

(วี ลัฟวํ บิล' ดิง แซนดํ คาซ' เซิลซํ) พวกเราชอบก่อปราสาททราย

Pineapples taste sweet and sour.
(ไพนํ' แนพเพิลซํ เทซทํ สวีท แอนดํ เซา' เออะ)

สับปะรดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

I found a pink seashell on the beach.
(ไอ เฟานํดํ อะ พิงคํ ซี' เชล ออน เธอะ บีช)

ฉันเจอเปลือกหอยสีชมพูบนชายหาด
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coconut drink

ช่วยกันดูซิว่า สิ่งของต่อไปนี้
มีกี่ชิ้นกันนะ

( โค' คะนัท ดริงคํ)

เครื่องดื่มน้ำ�มะพร้าว

dancer

(ดาน' เซอะ)

นักเต้น
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Tropical Island Beach

Sa

m

Can you count 4
dolphins?1

Which boat is
carrying 3 passengers?2
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1 นับโลมาได้ครบ

4 ตัวไหม

2

เรือล�ำไหนบรรทุกผู้โดยสาร 3 คนกันนะ

lizard

seashell

กิ้งก่า

เปลือกหอย

(ลิซ' เซิด)

(ซี' เชล)

pineapple

canoe

สับปะรด

เรือแคนู

(ไพนํ' แนพเพิล)

(คะนู')

Sa
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Can you see a plane
with yellow wings?3

e

AIRPORT

Who else is wearing
a big red flower?4

3

เห็นเครื่องบิ นที่มีปีกสีเหลืองไหม

4

ใครติด ดอกไม้สีแดงดอกใหญ่อีกบ้าง
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Fishing Port
(ฟิช' ชิง พอท)

สะพานปลาในนิวอิงแลนด์ สหรัฐฯ

{New England, usa}

e

United States of America / USA
(ยูไน' ทิด สเตทซํ ออฟวํ อะเม' ริคะ / ยูเอซเอ')

Sa

m

pl

ประเทศสหรัฐอเมริกา

anchor

(แอง' เคอะ) สมอเรือ
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ferry (เฟ' รี) เรือข้ามฟาก

wheel

(วีล) พวงมาลัยเรือ

lifebuoy

(ไลฟํ' บอย) ห่วงชูชีพ

sailing boat

(เซ' ลิง โบท) เรือใบ

lure

(ลัว) เหยื่อปลอม

pl

e

hook (ฮุก) ตะขอ
fishing rod
(ฟิช' ชิง รอด)

m

คันเบ็ดตกปลา

fishing (ฟิช' ชิง) การตกปลา

lighthouse

(ไลทํ' เฮาซํ) ประภาคาร

Sa

Talk! Talk!
The lighthouse over there is very tall.

(เธอะ ไลทํ' เฮาซํ โอ' เวอะ แธ อิซ เว' รี ทอล) ประภาคารที่อยู่ตรงนั้นสูงมาก

My dad always brings a fishing rod to the sea.

	

(ไม แดด ออลเวซํ บริงซํ อะ ฟิช' ชิง รอด ทู เธอะ ซี)

คุณพ่อพกเบ็ดตกปลาไปทะเลด้วยเสมอ

We took a ferry to the island.

	

(วี ทุค อะ เฟ' รี ทู ธิ ไอ' เลินดํ) พวกเราจะนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะ
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