




Adventure = การผจญภัย 
Children like a story of adventure.

เด็กๆชอบเร่ืองราวของการผจญภัย





Map = แผนท่ี
Maps present information about the world.

แผนท่ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับโลก





North = ทิศเหนือ 
The birds migrate from the North. 

นกอพยพมาจากทิศเหนือ





South = ทิศใต 
The birds fly south in the winter.

นกบินไปทางใต้ตอนฤดูหนาว





Sky = ทองฟา 
The sky looks bright today.

ท้องฟ้าวันน้ีดูสดใส





Star = ดาว 
Many stars appeared in the sky.

ดวงดาวมากมายปรากฏข้ึนบนท้องฟ้า





Mountain = ภูเขา 
The sun is rising behind the mountain.

พระอาทิตย์กําลังข้ึนด้านหลังภูเขา





Forest = ปา
There are many trees in forests.

มีต้นไม้มากมายในป่า





Tree = ตนไม
This tree is big.

ต้นไม้ต้นน้ีใหญ่





Flower = ดอกไม 
Those flowers are beautiful.

ดอกไม้พวกน้ันช่างสวยงาม





Beach = ชายหาด 
I like to play at the beach.

ฉันชอบเล่นท่ีชายหาด





Sea = ทะเล 
I went to the sea with my family.

ฉันเคยไปทะเลกับครอบครัว





Boat = เรือ
We will travel by boat.

เราจะเดินทางโดยเรือ





Bridge = สะพาน
Villagers build the bridge together.

 ชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพาน





Castle = ปราสาท
Here is the princess castle.

ท่ีน่ีคือปราสาทเจ้าหญิง





Fire = ไฟ
Dragons breath fire.

มังกรพ่นไฟ





Magic = เวทมนตร
I like to see magic tricks.

ฉันชอบดูมายากล





Fast = เร็ว
She is the fastest.

เธอเป็นคนท่ีเร็วท่ีสุด

 

 





Walk = เดิน 
I am walking with my friends.

ฉันกําลังเดินอยู่กับเพ่ือนของฉัน





Play = เลน
Children are playing swing.

เด็กๆกําลังเล่นชิงช้า





Fight = ตอสู 
Fighting is not a solution for every problem.

การต่อสู้ไม่ใช่วิธีแก้ของทุกปัญหา





Fly = บิน 
Birds are flying in the sky.

นกกําลังบินอยู่บนฟ้า





Climb = ปน
The boy is climbing up the stairs.

เด็กชายกําลังปีนข้ึนบันได





Wish = ขอพร
I wish you all the best.
ฉันขอให้คุณพบกับส่ิงท่ีดีท่ีสุด





Dragon = มังกร
Dragons are very strong.

มังกรแข็งแรงมาก





Angel = นางฟา 
She is an angel.

เธอคือนางฟ้า





Robot = หุนยนต 
This robot is smart.

หุ่นยนต์ตัวน้ีฉลาด





Witch = แมมด 
The witch is making a potion.

แม่มดกําลังปรุงยาพิษ





Wizard = พอมด 
The wizard lives in the castle.

พ่อมดอาศัยอยู่ในปราสาท





King = ราชา
He is the greatest king.

เขาเป็นพระราชาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด





Queen = ราชินี
The queen has a crown.

ราชินีมีมงกุฏ





Prince = เจาชาย
The prince is charming.

เจ้าชายมีเสน่ห์





Princess = เจาหญิง
The princess is adorable.

เจ้าหญิงท่ีน่ารัก


