
Лексика Граматика/Фонетика Аудіювання/Читання Письмо/Говоріння

UNIT 1                       
Hello!                     
Lesson 1             

Привітатися, 
представитися,   
попрощатися

Особливості привітання Hi / Hello! I'm…Bye. / Goodbye Конструкція: I'm…       Вимова 
імен

Слухати та повторювати слова, фрази Робота в парах                      Розігрування 
діалогів                 Написання своїх імен

Wb     ex. 1,2 
p.2

UNIT 1                       
Hello!                     
Lesson 2             

Повторити привітання та 
прощання.      Запитати 
про ім'я співрозмовника

Розуміння та виконання 
інструкцій

What is your name? I'm …    
Additional: look, listen, open/close 
your books

Виконання інструкцій Слухати з опорою на підручник,  
повторювати прослухане.

Робота в парах                      Розігрування 
діалогів                      Робота в групах

Wb     ex. 1,2 
p.3

UNIT 1                       
Hello!                    Lesson 
3

Розуміти та вміти 
використовувати числа 1-
10

Навички створення 
позитивної атмосфери при 
спілкуванні

Числівники 1-10.         Additional: 
say, stand up, sit down

Вимова числівників 1-10 Слухати та повторювати слова, 
слухати та вказувати на правильну 
картинку

Робота в групах з числівниками            Гра 
"Бінго" (Тb. p.10)

Wb  ex. 1,2    
p.4

UNIT 1                       
Hello!                    Lesson 
4

Запитувати та відповідати 
на запитання про вік

Етика спілкування з 
однолітками

How old are you?       Song Питальні речення. Інтонація в 
питальних реченнях

Слухати та повторювати слова пісні Розігрування діалогів з вивченими 
структурами

Wb ex. 1, p.5

UNIT 1                       
Hello!                       
Lesson 5

Повторити привітання та 
прощання.      Запитати 
про ім'я співрозмовника. 
Повторити числівники

Особливості спілкування під 
час виготовлення іграшки

Additional: cut out, scissors, 
glue,coloured pencils

Фонетична зарядка Слухати та виконувати дії за 
інструкцією.

Розігрування діалогів з паперовими 
ляльками.

Wb ex. 1, p.6

UNIT 1                       
Hello!                            
Lesson 6

Використовувати всі 
вивчені структури у 
реальному спілкуванні

Вміння та культура 
спілкування

Additional:point to, draw, please, 
write

Повторення пісні Сприймати і розуміти мовлення 
співрозмовника

Рольові ігри в парах, групах Wb ex. 1, p.7

UNIT 1                      
Hello!                    Lesson 
7

Прослухати історію та 
давати відповіді на 
запитання

Формування навичок 
оцінювання

Mister, Mr, Robo, Lucy, Max Вимова імен Слухати, повторювати за мовцем Розігрування прослуханої історії з опорою 
на ілюстрації

Wb ex. 1,2,3  
p.8

UNIT 1                       
Hello!                        
Lesson 8

Повторити матеріал 
першого розділу

Формування навичок 
самооцінки

ask, answer Контроль правильної вимови Прослухати і вибрати правильний 
варіант відповіді

Робота в групах Wb ex. 1 p.9

UNIT 2                    
School                     
Lesson 1

Ознайомитись з назвами 
кольорів

Особливості спілкування під 
час групової роботи 

red, yellow, blue, green;  
cardboard,colour

Вимова назв кольорів Слухати і співати пісню Поєднування назв кольорів з картинками Wb ex.1 p.10

UNIT 2                    
School                     
Lesson 2

Називати шкільне 
приладдя та його колір

Формувати дбайливе 
ставлення до речей

pen, pencil, book, ruler;     What's 
this?

Фонетична зарядка Слухати та вказувати на відповідний 
малюнок

Діалогічне мовлення з структурами - What's 
this?  It's a …

Wb ex.1,2, 
p.11

UNIT 2                    
School                   
Lesson 3

Навчити учнів запитувати 
та давати відповіді про 
предмети,які знаходяться 
на відстані

Отримання інформації про 
невідоме

What is that? It is a…          chair, 
window, door, desk, house

Питальні речення. Інтонація в 
питальних реченнях

Прослухати діалог з опорою на 
підручник

Дати відповіді на запитання за 
прослуханим діалогом.     Малювання 
шкільних предметів та відпрцювання назв 
за допомогою ілюстрацій

Wb ex. 1 p12

UNIT 2                      
School                     
Lesson 4

Знайомство з неозначеним 
артиклем

Створення сприятливої 
атмосфери під час ігрової 
роботи з картками

It's a/an + object              
schoolbag,rubber, computer, 
apple

Вимова звуку \р\ Прослуховування з опорою на текст, 
прослуховування з повторенням

Постановка запитань та надання 
відповідей ( гра з картками )

Wb ex. 1 p.13

UNIT 2                      
School                     
Lesson 5

Називати предмет та його 
колір

Вміння та культура 
спілкування під час гри

It's a pen. It's blue.  …               
Yes/No

Практика запитань і відповідей Визначення 
правильності/неправильності 
твердження

Виготовлення кубика з зображеннями 
предметів (Wb p.101)                           Гра в 
парах

Wb ex.1 p14

UNIT 2                      
School                  Lesson 
6

Розвивати навички 
сприйняття інформації на 
слух

Створення сприятливої та 
відповідної атмосфери під 
час прослуховування

Song' What is this?' Розучування слів пісні Інсценування слів пісні Робота в групі Wb ex. 1,2 
p.15

UNIT 2                     
School                          
Lesson 7

Слухати та розуміти 
історію з опорою на 
ілюстрації

Формувати навички 
вираження емоцій

Повторення лексики             
Frame, Wow, Spot

Повторення вивчених 
конструкцій

Слухати,повторювати, відповідати на 
запитання

Групова робота - інсценування Wb ex. 1,2,3 
p.16

UNIT 2                          
School                     
Lesson 8

Застосування вивчених 
конструкцій та лексики на 
практиці

Уміння актуалізувати 
потрібні знання

Контроль лексичного запасу Контроль вивчених 
граматичних структур

Контроль навичок сприйняття на слух 
(прослухати і обвести правильний 
варіант відповіді)

Контроль правильності вживання 
неозначеного артиклю

Wb ex.1, 2  
p.18

Мовленнєва компетенціяМовна компетенція

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ                                                                                                                                                                  
Навчальний рік_____________    Семестр__________   Вчитель_________________________   Клас____________  Підручник: Pop up now 1

Тематична сфера і 
ситуація спілкування                                 

Дата/ 
уроки Мовленнєві  функції

Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична 

компетенція

Домашнє        
завдання



UNIT 3                        
Home and family         
Lesson 1

Називати членів родини Навички створення 
позитивної атмосфери при 
спілкуванні

home, family, mother, father, 
brother, sister;  Who's that? It's 
my + family member

Конструкція: Who's that? Слухати з опорою на підручник Діалогічне мовлення Wb ex. 1,2  
p.19

UNIT 3                        
Home and family         
Lesson 2

Підтримувати розмову про 
членів родини

Формування навичок 
підтримання бесіди

friend, teacher, grandma, 
grandpa

Відпрацювання вивчених 
констукцій

Слухання діалогу Усний опис сімейного фото Wb ex. 1,2,  
p.20

UNIT 3                         
Home and family          
Lesson 3

Навчитися питати про 
самопочуття

Вміння висловлювати дружні 
почуття

ladybird; How are you? I'm fine. 
Thanks

Відпрацювання вивчених 
констукцій

Слухання діалогу з наступним 
відтворенням

Робота в парах Wb ex.1,2,3 
p.21

UNIT 3                        
Home and family         
Lesson 4

Навчитися питати та 
відповідати про 
приналежність предметів

Вміння уважно слухати 
співрозмовника

dog, cat, rabbit, bird Конструкція - Is that your…? 
Yes,it is.  No, it isn't.

Cлухати діалог Рольова гра Wb ex.1 p.22

UNIT 3                        
Home and family          
Lesson 5

Виготовляти саморобку та  
використовувати її в 
мовних іграх

Усвідомлювати мету 
поставленого завдання

string, a stro, cardboard, 
sellotape, back, each

Повторення структури -      
This is my …

Cлухати і розуміти співрозмовника Групова робота Wb ex. 1 p.22

UNIT 3                        
Home and family         
Lesson 6

Застосування вивчених 
конструкцій та лексики на 
практиці

Міміка, як засіб комунікації слова пісні "The family song. Повторення структури -      
Who's that? It's my …

Пісня `The family song` Діалогічне мовлення - P-P Wb ex. 1 p.23

UNIT 3                         
Home and family          
Lesson 7

Слухати та розуміти 
історію з опорою на 
ілюстрації

Уміння уважно слухати Повторення лексики             Повторення вивчених 
конструкцій

Слухати історію з опорою на текст Відповідати на запитання за змістом тексту Wb ex.1,2,3 
p.24

UNIT 3                                     
Home and family             
Lesson 8

Повторення та контроль 
пройденого матеріалу

Уміння зосереджуватись на 
завданнях

Контроль лексичного запасу Перевірка правильності 
вживання вивчених 
конструкцій

Прослухати діалоги та вибрати 
правильний варіант відповіді

Виконання письмового завдання             Tb 
p.107 test 3

Wb ex. 1,2,3 
p.25

UNIT 4                                   
Do it!                                  
Lesson 1

Розпізнавати та називати 
частини тіла

Сприйнятливість до мови та 
її використання

eyes, ears, mouth, nose, touch Розучування слів пісні Слнхати та вказувати на потрібну 
частину тіла

Малювання частин тіла на дошці Wb ex. 1, 2 
p.26

UNIT 4                                   
Do it!                                  
Lesson 2

Вивчати та 
використовувати дієслова 
руху

Міжособистісні стосунки під 
час виконання спільних 
завдань

turn around, climb, hop, jump Наказові речення Слухати і повторювати за мовцем Мовленнєва гра (Tb. P.33) Wb ex. 1,2 
p.27

UNIT 4                                      
Do it!                                       
Lesson 3

Використовувати наказові 
речення

Етика спілкування з 
однолітками під час мовних 
ігр

Don't, walk, run, stop Наказові речення та заперечні 
речення

Слухати та слідкувати за ілюстраціями Мовленнєва гра (Tb. P.33), (Tb. P.34) Wb ex. 1,2 
p.28

UNIT 4                               
Do it!                              
Lesson 4

Використовувати наказові 
речення, дієслоиа руху

Уміння уважно слухати sit, stand, monkey; Let's Вживання структури - Let's… Слухати пісню та виконувати відповідні 
дії

Називати дії, які виконує сусід Wb ex. 1,2,3 
p.29

UNIT 4                                      
Do it!                                       
Lesson 5

Повторити назви частин 
тіла та команди

Формування навичок 
соціальних стосунків

Повторення лексики,             
mask

Повторення вивчених 
конструкцій

Слухати, розуміти та виконувати подібні 
дії

Гра ' Red Mask, jump ' Wb ex.1 p.30

UNIT 4                                                               
Do it!                                       
Lesson 6

Використовувати команди 
в реальних ситуаціях

Етика спілкування Повторення лексики з розділів 1-
4

Повторення вивчених 
конструкцій з розділів 1-4

Закріплення вивчених структур Робота в групах Wb ex. 1 p.31

UNIT 4                                      
Do it!                                      
Lesson 7

Слухати та розуміти 
історію з опорою на 
ілюстрації

Здатність розуміти та 
виконувати поставлені 
завдання

Робота з вивченою лексикою Робота з вивченими 
структурами

Слухати та повторювати Інсценізувати історію Wb ex.1,2,3 
p.32

UNIT 4                                    
Do it!                                        
Lesson 8

Контроль і закріплення 
вивченого матеріалу 4 
розділу

Формування навичок 
самооцінки

Контроль лексичного запасу Контроль правильної вимови  
та вживання граматичних 
структур

Слухати та намалювати Контрольна робота (Tb p.108) Wb ex.1,2 
p.33

UNIT 5                                  
My neibourhood                 
Lesson 1

Використовувати множину Сприйнятливість до мови та 
її використання

boat, flower, river, frog Утворення множини,  
структура - They are + noun

Слухати з опорою на підручник Гра "Bingo" Wb ex.1,2 
p34

UNIT 5                                  
My neibourhood                 
Lesson 2

Ставити запитання та 
відповідати 
використовуючи множину

Навички співпраці в парних 
іграх

orange, carrot, lollipop, banana Структура - What are they? 
They are + noun

Слухати з опорою на підручник,  
повторювати прослухане.

Гра з картинками, парна робота Wb ex.1,2 
p.35

UNIT 5                                        
My neibourhood                      
Lesson 3

Повторити назви кольорів, 
множину

Формування навичок 
соціальних стосунків

pink, brown, What colour is it?          What 
colour are they?

Розуміння міні-діалогів Давати відповіді на запитання 
використовуючи однину та множину

Wb ex.1,2,3 
p.36

UNIT 5                                        
My neibourhood                      
Lesson 4

Розпізнавати та називати 
кольори,предмети. 
Вживати прикметники

Вираження зацікавленості car, guitar, bee, tree It's a + colour + noun               
They are + colour + noun

The blue guitar' -розучувати слова пісні Гра з картками Wb ex.1,2 
p.37

UNIT 5                                       
My neibourhood                                 
Lesson 5

Спілкування під час 
виготовлення саморобки

Вираження зацікавленості play, spinner Повторення граматичних 
структур

Слухати вказівки вчителя, виконувати 
потрібні дії

Мовленнєва гра з саморобкою Wb ex.1,2 
p.38

UNIT 5                                    
My neibourhood                                
Lesson 6

Спілкування через гру Навички створення 
позитивної атмосфери при 
спілкуванні

Повторення лексики Тренування навичок ставити і 
відповідати на запитання про 
предмети та їх колір

Сприйняття пісні на слух, з опорою на 
текст

Ставити запитання та давати відповіді   P-
P

Wb ex.1 p.39



UNIT 5                                   
My neibourhood                   
Lesson 7

Повторити та 
застосовувати лексику, 
граматичні структури

Навички співпраці в парних 
іграх

Повторення лексики на основі 
тексту

Повторення граматичних 
структур на основі тексту

Сприйняття історії на слух, з опорою на 
текст

Давати відповіді на запитання по змісту 
тексту

Wb ex.1,2,3 
p.40

UNIT 5                              
My neibourhood                
Lesson 8

Показати вміння 
застосовувати вивчений 
матеріал

Формування навичок 
самооцінки

Контроль лексичного запасу на 
основі вправ

Контроль вивчених 
граматичних структур на 
основі вправ

Слухати та вибрати правильний варіант 
відповіді

Контроль правильності вживання однини, 
множини. (Tb p.109)

Wb ex.1,2 
p.41



UNIT 6                            
Places                     
Lesson 1

Вживати назви місць Навички кооперації cinema, circus, supermarket There is …   There are … Слухати та виконувати завдання Обговорення різниці між малюнками Wb ex.1,2 
p.42

UNIT 6                            
Places                     
Lesson 2

Познайомитись з іншими 
назвами місць

Етика спілкування з 
однолітками

restaurant, school, zoo, toy shop Is there a …?   Yes, there is.   
No, there is not.

Слухати міні-діалоги Створення макету містечка. Рольова гра Wb ex.1,2 
p.43

UNIT 6                                                          
Places                                     
Lesson 3

Вчитися робити покупки Особливості спілкування в 
громадських місцях

milkshake, hot dog, hamburger.  
Two…please. Here you are. 
Thanks.

Фонетична зарядка Слухати з опорою на підручник Рольова гра : продавець-покупець Wb ex.1,2 
p.44

UNIT 6                                                          
Places                                     
Lesson 4

Розуміти та вміти 
використовувати числа 11-
15

Вміння вчитися Числівники 11-15         
Additional: penguin, bear, 
crocodile, hippo

Віршомовка з числами Пісня `How many animals?` Гра `BINGO` Wb ex.1,2 
p.45

UNIT 6                                                                                                   
Places                                            
Lesson 5

Виготовляти саморобку та  
використовувати її в 
мовних іграх

Навички співпраці в парних 
іграх

Повторення числівників 1-15, 
назв тварин

Відпрацювання запитання:  
How many….?

Слухати партнера, давати відповіді Діалогічне мовлення Wb ex.1,2 
p.46

UNIT 6                                                    
Places                                                     
Lesson 6

Спілкування через гру Етика спілкування з 
однолітками

Повторення лексики через гру Повторення вивчених структур 
через гру

Сприймати на слух слова партнера Діалогічне мовлення Wb ex.1,2 
p.47

UNIT 6                                        
Places                                       
Lesson 7

Слухати та розуміти 
історію з опорою на 
ілюстрації

Вміння вчитися Робота з вивченою лексикою в 
тексті

Контроль за правильною 
вимовою та інтонацією

Прослухати історію та відтворити Вписати на місце пропусків слова за 
ілюстраціями

Wb ex.1,2 
p.48

UNIT 6                                    
Places                                           
Lesson 8

Показати вміння 
застосовувати вивчений 
матеріал

Формування навичок 
самооцінки та самоконтролю

Контроль лексичного запасу на 
основі вправ

Контроль правильності 
вживання граматичних 
структур

Слухати та вибрати правильний варіант 
відповіді

Виконання письмового завдання             Tb 
p.110  test 6

Wb ex.1,2,3 
p.49

UNIT 7                                   
You and me!                         
Lesson 1

Розуміти та вміти 
використовувати числа 16-
20

Сприйнятливість до мови та 
її використання

Числа 16-20 Структура -I'm + number,     
You are + number

Red and green bears' -пісня Гра з цифрами на картках Wb ex.1,2 
p.50

UNIT 7                                   
You and me!                         
Lesson 2

Вживати прикметники в 
мовленні

Прикметники, як прикраса 
мови

short, tall, thin, fat He is + adj.   She is + adj. Слухати та повторювати слова, фрази Опис зовнішності Wb ex.1,2 
p.51

UNIT 7                                                        
You and me!                         
Lesson 3

Вживати прикметники в 
мовленні в питальних 
реченнях

Роль прикметників в 
мовленні

hungry, thirsty, hot Are you + adj ? Yes, I'm. No,I'm 
not.

Слухати з опорою на підручник,  
повторювати прослухане.

Гра з картками Wb ex.1,2 
p.52

UNIT 7                                                        
You and me!                         
Lesson 4

Ставити запитання та 
відповідати 
використовуючи прикмет.

Вміння та культура 
спілкування

happy, sad, clown Is he/she + adj ? Yes, he is.  
No, he isn't.

Прослухати діалог з опорою на 
підручник

Робота в парах. Розігруємо діалоги за 
зразком

Wb ex.1,2 
p.53

UNIT 7                                                         
You and me!                                           
Lesson 5

Описувати зовнішність Уміння висловлювати свої 
думки

make, plasticine, write, figure Фонетична зарядка Слухати вказівки вчителя, виконувати 
потрібні дії

Діалоги з пластиліновими ляльками Wb ex.1,2 
p.54

UNIT 7                                                    
You and me!                        
Lesson 6

Використання прикметників 
в реальних ситуаціях

Навички створення 
позитивної атмосфери при 
спілкуванні

Повторення лексики в діалогах Віршомовка Пісня " Who's happy?" Ситуативні діалоги "В магазині" Wb ex.1 p.55

UNIT 7                                      
You and me!                          
Lesson 7

Слухати та розуміти 
історію з опорою на 
ілюстрації

Формування навичок 
самооцінки

Повторення лексики Закріплення вивчених структур Слухати і слідкувати за текстом Давати відповіді на запитання Wb ex.1,2,3 
p.56

UNIT 7                                     
You and me!                          
Lesson 8

Bміти використовувати 
знання на практиці

Виконання тестових завдань Перевірка знань в тестуванні Перевірка правильності 
вживання вивчених 
конструкцій

Слухати, вибрати правильний варіант Тест ( Tb p.111) Wb ex.1,2,3 
p.57



UNIT 8                                   
Toys and games                     
Lesson 1

Називати різні іграшки Формування дбайливого 
ставлення до речей

ball, skateboard, kite, bike I have got + noun Слухати, повторювати за мовцем Мовленнєва гра Wb ex.1,2 
p.58

UNIT 8                                   
Toys and games                     
Lesson 2

Розмовляти про іграшки, 
якими володіємо

Тримати в порядку свої речі train, teddy bear, robot, aeroplane I haven't  got + noun Прослухати та відтворити діалог Рольові ігри в парах, групах Wb ex.1,2 
p.59

UNIT 8                                                     
Toys and games                     
Lesson 3

Знайомство з іншими 
іграшками

Отримання інформації про 
невідоме

doll, yo-yo, computer game What have you got? Пісня 'What have you got?' Гра 'Bingo'  Tb p.66 Wb ex.1,2 
p.60

UNIT 8                                   
Toys and games                   
Lesson 4

Підтримувати розмову про 
іграшки

Уміння слухати 
співрозмовника

Повторення лексики Have you got …? Yes, I have.  
No, I haven't.

Слухаємо та виготовляємо дошку для 
гри

Мовленєва гра Wb ex.1,2 
p.61

UNIT 8                                  
Toy and games                  
Lesson 5

Розповідати про власні 
іграшки

Формування навичок 
виготовляти речі своїми 
руками

shoe box, coloured paper, black 
marker, wrapping paper

Фонетична зарядка Читаємо інструкції та виготовляємо 
коробку для іграшок

Робота в групах Wb ex.1 p.62

UNIT 8                                                     
Toys and games                     
Lesson 6

Розвиток усного мовлення Вміння висловлювати дружні 
почуття

Повторення лексики на основі 
пісні

Інтонація Пісня 'What have you got?' Гра на кращу співочу групу Wb ex.1 p.63

UNIT 8                                                         
Toys and games                       
Lesson 7

Узагальнюючий урок 
розділу-8

Формування навичок 
самооцінки

Повторення лексики на основі 
історії

Повторення граматичних 
структур на основі тексту

Слухати текст, відтворити інтонацію Читаємо історію в ролях Wb ex.1,2 
p.64

UNIT 8                                      
Toys and games                        
Lesson 8

Розуміти усне та писемне 
мовлення

Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Тест ( Tb p.112) Wb ex.1,2 
p.65

UNIT 9                                
House  and clothes             
Lesson 1

Називати предмети 
домашнього вжитку

Навички співпраці в парних 
іграх

bed, table, drawer, wardrobe Прийменники місця Читаємо слова з дошки Розфарбувати і назвати предмети Wb ex.1,2 
p.66

UNIT 9                                
House  and clothes             
Lesson 2

Говорити про місце 
розташування предметів

Особливості виконання 
групових видів роботи

dress, trousers, shoes, T-shirt, 
hat, bag

Where is/are my …? It's…/ 
They are…

Cлухати, знайти різницю Розігрування діалогів Wb ex.1, 2,3 
p.67

UNIT 9                                                        
House and clothes             
Lesson 3

Говорити про місце 
розташування предметів та 
їх колір

Навички створення 
позитивної атмосфери при 
спілкуванні

black, orange, white What colour is/are his/her…? Пісня `Cats` Розфарбувати і назвати предмети Wb ex.1,2 
p.68

UNIT 9                                                        
House and clothes             
Lesson 4

Розуміти та 
використовувати назви 
кімнат

Навички вести розповідь bedroom, bathroom, living room, 
kitchen

Where is/are his/her …? Слухати, повторювати за 
мовцем,читаємо

Давати письмові відповіді на запитання Wb ex.1,2 
p.69

UNIT 9                                                 
House and clothes             
Lesson 5

Вчимось розмовляти за 
допомогою гри

Особливості спілкування під 
час виготовлення іграшки

Повторення лексики Закріплення вивчених структур 
у грі

Слухати та виконувати дії за 
інструкцією.

Розігрування діалогів з паперовими 
ляльками.

Wb ex.1,2 
p.70

UNIT 9                                                                   
House and clothes                    
Lesson 6

Говорити про місце 
розташування предметів

Особливості спілкування під 
час мовних ігор

Словникова гра Вживання вивчених структур Сприймати і розуміти мовлення 
співрозмовника

Діалогічне мовлення Wb ex.1 p.71

UNIT 9                                                 
House and clothes             
Lesson 7

Узагальнюючий урок 
розділу-9

Навички самоконтролю Повторення лексики на основі 
тексту

Повторення вивчених структур 
через текст

Слухати, повторювати, читати Обговорення тексту Wb ex.1,2,3 
p.72

UNIT 9                                        
House and clothes                      
Lesson 8

Розуміти усне та писемне 
мовлення

Актуалізація знань під час 
виконання тестових завдань

Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Тест (Tb p.113) Wb ex.1,2 
p.73



UNIT 10                                       
Party time!                              
Lesson 1

Говорити про продукти 
харчування

Особливості святкування в 
різних країнах

Welcome, party! Pizza, cake, 
biscuit, ice-cream cone, monster

I'm not… You are not… Слухати та повторювати слова, фрази Рольова гра Wb ex.1,2,3 
p.74

UNIT 10                                       
Party time!                              
Lesson 2

Говорити про зовнішність 
людей

Вміння та культура 
спілкування

boy, girl, beautiful, ugly You are/You aren't… We 
are/We aren't … They are/They 
aren't…

Слухати з опорою на підручник,  
повторювати прослухане.

Обговорювати зовнішність людей на 
картинках

Wb ex.1,2 
p.75

UNIT 10                                                  
Party time!                                 
Lesson 3

Говорити про професіїї Навички підтримання бесіди police officer, nurse, chef, Billy He /She /It isn't + noun/adj Пісня 'Billy Mall' Читаємо, вибираємо варіант відповіді Wb ex.1,2 
p.76

UNIT 10                                   
Party time!                              
Lesson 4

Говорити про святкування 
дня народження

Особливості святкування 
дня народження

present, ballon Are they …?Yes, they are. No, 
they aren't.

Слухати та повторювати за мовцем Розігрувати власні діалоги Wb ex.1,2 
p.77

UNIT 10                                       
Party time!                                         
Lesson 5

Виготовляти саморобку та  
використовувати її в 
мовних іграх

Особливості спілкування під 
час виготовлення іграшки

jigsaw puzzle, line Are they …?Yes, they are. No, 
they aren't.

Слухати та виконувати дії за 
інструкцією.

Рольова гра з наочністю Wb ex. 1 p.78

UNIT 10                                       
Party time!                                         
Lesson 6

Розповідати про продукти, 
професії

Навички підтримання бесіди Повторення професій, 
прикметників для опису 
зовнішності

Повторення граматичних 
структур

Слухати і розуміти мовлення 
співрозмовника

Діалогічне мовлення. Робота в парах Wb ex.1 p.79

UNIT 10                                                  
Party time!                                 
Lesson 7

Обговорювати прочитане Читати з задоволенням Повторення лексики на основі 
тексту

Повторення граматичних 
структур на основі тексту

Розвиток виразного читання Обговорювати прочитане Wb ex.1,2 
p.80

UNIT 10                                                         
Party time!                                         
Lesson 8

Розуміти усне та писемне 
мовлення

Актуалізація знань під час 
виконання тестових завдань

Тестовий контроль володіння 
лексикою

Виконання тестових завдань Виконання тестових завдань Тест 10  (Tb p.114) Wb ex1,2,3 
p.81

UNIT 11                                  
My body                                  
Lesson 1

Говорити про частини тіла Етика спілкування з 
однолітками

head, finger, hand, arm, toe, foot, 
leg

Множина. Винятки Слухати та повторювати слова пісні Гра 'Simon says' Wb ex.1,2 
p.82

UNIT 11                                  
My body                                  
Lesson 2

Описувати зовнішність 
людей на виготовлених 
малюнках

Розуміння та виконання 
інструкцій

fair, hair, has got He/she has got +colour+part of 
body

Слухати та повторювати за мовцем Виготовити малюнок та зробити усний опис 
його

Wb ex.1,2 
p.83

UNIT 11                                     
My body                                   
Lesson 3

Описувати зовнішність 
людей на сторінках 
журналу

Повага до інших людей long He/she has got +colour+part of 
body

Слухати та вказувати на відповідний 
малюнок

Вписати на місце пропусків слова за 
ілюстраціями

Wb ex.1,2 
p.84

UNIT 11                                     
My body                                   
Lesson 4

Описувати зовнішність 
тварин

Ставлення до дикої природи 
та тваринного світу

elephant, snake, funny They have got + colour+part of 
body

Слухати та читати текст Намалювати тварину та зробити її опис Wb ex.1,2 
p.85

UNIT 11                                                      
My body                                    
Lesson 5

Виготовляти наочність та  
використовувати її в 
мовних іграх

Особливості виконання 
групових видів роботи

card, each, from, piece Правильність вимови звуків, 
повторення віршомовок

Слухати та виконувати дії за 
інструкцією.

Рольові ігри в парах, групах Wb ex.1,2 
p.86

UNIT 11                                  
My body                                   
Lesson 6

Використовувати всі 
вивчені структури у 
реальному спілкуванні

Повторюємо граючись, 
вираження зацікавленості

Повторення лексики в усному 
мовленні

Використання інтонаційних 
засобів спілкування

Слухати і розуміти мовлення 
співрозмовника

Виготовити малюнок та зробити усний опис 
його. Wb p.110

Wb ex.1,2    
p.87

UNIT 11                                     
My body                              
Lesson 7

Обговорювати прочитане Читати з задоволенням Повторення лексики на основі 
тексту

Повторення граматичних 
структур на основі тексту

Розвиток виразного читання Давати відповіді на запитання Wb ex.1,2 
p.88

UNIT 11                                                      
My body                                    
Lesson 8

Контроль і закріплення 
вивченого матеріалу 11 
розділу

Розвиток навичок 
самооцінки

Тестовий контроль володіння 
лексикою

Тестовий контроль володіння 
граматикою

Тестовий контроль володіння 
навичками читання

Тест (Tb p.114) Wb ex.1,2 
p.89



UNIT 12                                   
Wonderful world                     
Lesson 1

Обговорювати уподобання 
в продуктах

Активно використовувати 
мову, що вивчається

spaghetti, fish, food, animals What's your favourite + noun? Читати і вибирати правильний варіант Розігрування діалогів Wb ex.1,2 
p.90

UNIT 12                                   
Wonderful world                     
Lesson 2

Запитувати та відповідати 
на запитання про членів 
родини

Здатність розуміти та 
виконувати поставлені 
завдання

Актуалізація всієї вивченої 
лексики

Повторення різних питальних 
структур

Слухати, читати комікси Розігрування діалогів з вивченими 
структурами

Wb ex.1,2 
p.91

UNIT 12                                   
Wonderful world                       
Lesson 3

Читати, слухати і розуміти 
короткі тексти

Уміння вчитися card, duck. This is for you. Закріплення вивчених структур Слухати і повторювати за мовцем Інсценізувати історію Wb ex.1,2 
p.92

UNIT 12                               
Wonderful world                   
Lesson 4

Використовувати наказові 
речення

Усвідомлювати мету 
поставленого завдання

clap, close Відпрацювання вимови  
вивчених констукцій

Слухати і співати пісню Гра в команди Wb ex.1,2 
p.93

UNIT 12                                    
Wonderful world                            
Lesson 5

Розповідати про своїх 
друзів

Ефективно співпрацювати 
під час групової роботи

fold, along, dot, line Практика вживання 
прикметників

Читати інструкції і виготовляти листівку 
для друга

Підписати листівку для друга Wb ex.1,2 
p.94

UNIT 12                                                              
Wonderful world                    
Lesson 6

Розвиток усного мовлення Спонукання до висловлення 
своєї точки зору

Актуалізація всієї вивченої 
лексики

Актуалізація вивчених 
структур та вживання їх у 
мовленні

Слухати і розуміти мовлення 
співрозмовника

Діалогічне мовлення Wb ex.1 p.95

UNIT 12                                                              
Wonderful world                    
Lesson 7

Обговорювати прочитане Активно використовувати 
мову, що вивчається

Повторення лексики на основі 
тексту

Повторення граматичних 
структур на основі тексту

Слухати та виразно читати Інсценізувати історію Wb ex.1,2 
p.96

UNIT 12                                                                         
Wonderful world                       
Lesson 8

Контроль і закріплення 
вивченого матеріалу

Виконання тестових завдань Тестовий контроль володіння 
лексикою

Тестовий контроль володіння 
граматикою

Тестовий контроль володіння 
навичками читання

Тест (Tb p.115) Wb ex.1 p.97
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