
 
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 
   Навчальний рік__________________   Семестр________    Вчитель_____________________________________________   Клас_____________   Підручник: Primary Colours 2 
 

Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Граматика/ 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо / Говоріння  

 INTRODUCTORY UNIT  
Welcome! 

A  
 

Ознайомитись з 
підручником, пригадати, 

чим закінчились 
пригоди персонажів в 

попередній книзі 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Chorus, computer, lots 
(of), noise, propeller, 
rocket, roof, second, 
start / stop button, 

wheel, wing, get in, 
adventure, strange, 

sunny 

Can / can’t 
Have / has got 

Пісня 
Слухати і читати історію  

Правопис числівників 
Доповнити речення 

 
Робота в парах – 
‘Memory game’ 

AB ex. 1, 2, 
3, 4  

p. 2-3 
 

  INTRODUCTORY UNIT  
Welcome! 

B  
 

Описувати морських 
істот 

Уміння уважно 
стежити за 

презентованою 
інформацією 

Arm, coral, flying fish, 
list, mouth, octopus, 

plant, sea horse, 
starfish, stone, tail, 
check, move, test, 

beautiful, long, normal, 
warm, near 

There is / there are 
Present simple 

Питальні конструкції 

 
Слухати і читати текст про 

корали 
Читати і визначати 

правильність / 
неправильність твердження 

Розв’язувати кросворд 
Доповнювати речення 

 
Діалогічне мовлення 

Опис тварин  

AB ex . 1, 2, 
3, 4,    

p. 4-5 

 INTRODUCTORY UNIT  
Welcome! 

C  
 

Порівнювати предмети Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Difference, emergency, 
ring, squiggle, wiggle, 

clever, (over) there, 
between 

Have got Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати діалог в ролях 
Читати і встановлювати 

відповідність 

Скласти речення до 
малюнків 

 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4  

 p. 6-7 

 UNIT 1 
Adventure in the jungle 

A  
 

Розповідати про 
приналежність речей  

Сприйнятливість до 
мови та її 

використання 

Bottle, camera, frog, 
home, jungle, people, 
snake, spider, track, 

way, be careful, take, 
little, always 

Присвійний відмінок 
Present simple 

 

Пісня 
Слухати і читати історію 

 

Скласти речення 
 

Інсценування історії 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 3  
p. 8-9 

 UNIT 1 
Adventure in the jungle 

B  

Описувати диких тварин Особливості 
проведення рольових 

ігор 

Clue, crocodile, insect, 
sun, teeth, mime, 

another 

Present simple 
 

Слухати і перевіряти 
відповіді 

 
Читати і встановлювати 

відповідність / доповнювати 
текст 

Опис тварини 
 

Гра (РB ex. 4 p. 13) 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

 p. 10-11 

 UNIT 1 
Adventure in the jungle 

C  

Розповідати про тварин Уміння висловити 
своє ставлення до 

тварин 
 

Disguise, leaves, plan, 
radio, rope, stick, tent, 

torch, push, wait 

Have got Пісня 
Слухати і читати історію 

 

Відповідати на 
запитання, описувати 

малюнки 
 

Інсценування історії 
Опис малюнка 

АВ ex. 1, 2, 
3, 4 

 р.12-13 
 

 UNIT 1 
Adventure in the jungle 

D  - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Box, city, spring, strip, 
volcano, glue, 

understand, old, sure, 
tired, together 

Закріплення вивчених 
структур 

 
Слухати і читати історію 

 

 
 

Інсценування історії з 
використанням 

саморобки 

AB ex. 1, 2, 
3, 4  

p. 14-15 
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Primary Colours 2  (продовження) 
Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація 

спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Грамматика / 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо / Говоріння  

 REVISION Ознайомитись зі 
стратегією 

запам’ятовування нових 
слів 

Формування навичок 
самооцінки 

Узагальнення матеріалу Присвійний відмінок 
Have got 

 
 

Читати і визначати 
правильність / 

неправильність твердження 

Скласти речення АВ р. 16-17 

 UNIT 1 
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення 
матеріалу 

Слухати і встановлювати 
відповідність 

 
Читати і поєднувати частини 

речень 

Доповнювати речення 
 

 

 UNIT 2 
Adventure in the 

mountains 
A  
 

Розповідати про дії, які 
люди виконують 

регулярно 

Особливості 
отримання інформації 

Avalanche, circle, egg, 
farm, goat, mountain, ski, 

snow, summer, winter, 
year, collect, feed, 

enormous, far, quiet 

Want to 
Present simple – 3 

особа однини 
 

Пісня 
Слухати і читати історію 

 

Розв’язувати кросворд 
Скласти речення до 

малюнків 
Доповнити текст 

 
Інсценування історії 

 

AB ex. 1, 2, 3  
p.18-19 

 UNIT 2 
Adventure in the 

mountains 
B  

Ознайомитися з 
інформацією про лавини 
та роботу рятувальників 

Здатність розуміти та 
виконувати поставлені 

завдання 

Explosive, helicopter, 
rescue team, sport, wind, 
build, camp, compare, go 
for a walk, happen, plant, 

ski, use, also, only, 
sometimes, too, because 

Present simple – 3 
особа однини 

 

Слухати і відзначати 
розбіжності з текстом для 

читання 
 

Читати текст про лавини 

Правопис числівників, 
форм множини іменників, 

форм 3-ї особи однини 
дієслів  

 
Скласти речення до 

малюнків 

AB ex. 1, 2, 
3, 4   

p.20-21 

 UNIT 2 
Adventure in the 

mountains 
C  

Вміти домовлятись, 
аргументувати свою 

точку зору 

Етика спілкування з 
однолітками 

Computer game, fire, 
food, ground, idea, kilo, 
life, sleeping bag, sorry 

Present simple - 
заперечення 

Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і визначати 
правильність / 

неправильність твердження 

Опис малюнка 
 

Інсценування історії 
Робота в парах  

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

 p. 22-23 

 UNIT 2 
Adventure in the 

mountains 
D - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Розуміти і виконувати 
інструкції 

Giant, hand, material, 
puppet, rock, staple, tape, 

wake up, delicious, 
hungry, true, a few 

Закріплення вивчених 
структур 

 
Слухати і читати історію 

 

Доповнити текст 
 

Інсценування історії з 
використанням саморобки 

AB  ex. 1 
 p. 24-25 

 

 REVISION Описувати тварин, 
розповідати про 

дозвілля 

Особливості проведення 
рольових ігор 

Узагальнення матеріалу Присвійний відмінок 
Have/ has got 
Present simple 

 
 

Читати і виконувати вказівки 

 
 

Опис тварин 
Опис дозвілля 

Гра (РВ ех. 4 р. 27) 

 

 UNIT 2 
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення 
матеріалу 

Слухати і встановлювати 
відповідність  

 
Читати і встановлювати 

відповідність / визначати 
правильність / 

неправильність твердження 

Доповнювати речення / 
корегувати відповідно до 

малюнка 
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Primary Colours 2  (продовження) 
Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація 

спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Граматика 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо / Говоріння  

 UNIT 3 
Adventure in space 

A  

Ознайомитись з 
інформацією про Сонце, 

Місяць та Землю 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Adventure, Earth, garden, 
light, moon, night, room, 
something, space, star, 
table tennis, drink, feel, 
get, go to bed, reflect, 

shine, bored, fast, great, 
interesting, tonight, at, 

from, into 

Present simple – 3 особа 
однини, заперечення 

Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і підібрати надписи 
до малюнків 

Розв’язати кросворд 
Скласти речення з 

опорою на таблицю 
 

Інсценування історії 
 

АВ ех. 1, 2, 
3, 4 р. 26-27 

 UNIT 3  
Adventure in space 

B  

Вміти рахувати до 100, 
дізнатися про життя 
астронавтів на борту 

корабля 

Уміння уважно слухати 
співрозмовника 

20-100 
Air, astronaut, crater, flag, 

kilometre, moon car, 
order, packet, (space) 

shuttle, come back, float, 
wash, difficult, fresh, 

their, nothing 

Present simple – короткі 
відповіді 

Слухати і повторювати / 
встановлювати 
відповідність 

 
Читати і визначати 

правильність / 
неправильність 

твердження 

Опис космічного 
корабля 

Порівняння свого життя  
з життям астронавтів 

 
Діалогічне мовлення Т - 

Р 
 

AB ex. 1, 2, 
3, 4, 5  

p. 28-29 

 UNIT 3  
Adventure in space 

C  

Ознайомитись з 
інформацією про Місяць 

Особливості отримання 
інформації 

Family, glove, helmet, 
jacket, go back, work, 

famous, late, quick 
Присвійні  та вказівні 

займенники 

Present simple Пісня 
Слухати і читати історію 
Читати і встановлювати 

відповідність 
 

Доповнювати речення 
 

Інсценування історії 
 

AB ex. 1, 2, 
3, 4, 5 

p. 30-31 

 UNIT 3  
Adventure in space 

D - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Розуміти і виконувати 
інструкції 

Butterfly, coin, land, top, 
control, die, grow, crazy, 

later, lost 

Закріплення вивчених 
конструкцій 

 
Слухати і читати історію 
Читати текст і корегувати 

помилки 

Відповідати на 
запитання 

 
Інсценування історії з 

використанням 
саморобки 

AB ex. 1, 2, 
3, 4  

p. 32-33 
 

 REVISION Ознайомитись зі 
стратегією 

запам’ятовування 
речень 

Формування навичок 
самооцінки 

Узагальнення матеріалу 
по темах «Гори», 

«Космос» 

Present simple  
 

Читати і виконувати 
вказівки 

Відповідати на 
запитання 

АВ ех. 1, 2, 
3, 4, 5  

р.34-35 

 UNIT 3  
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення матеріалу Слухати і встановлювати 
відповідність  

 
Читати і визначати 

правильність / 
неправильність 

твердження 

Доповнювати речення  

 UNIT 4  
Adventure in the sky 

A  

Підтримувати розмову 
за допомогою запитань 

Уміння уважно стежити 
за презентованою 

інформацією 

Cloud, field, lion, meat, 
panda, storm, swallow, 

wolf, know how to 

Present simple – 
запитання 

Множина іменників, що 
закінчуються на -f 

Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і поєднувати 
запитання з відповідями 
Читати і відповідати на 

запитання 

Порівнювати малюнки 
 

Інсценування історії 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 p. 36-37 
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Primary Colours 2  (продовження) 
Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація 

спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Грамматика / 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо / Говоріння  

 UNIT 4  
Adventure in the sky 

Hello, Tom! 
B  

Вміти називати місяці 
року 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Africa, beak, birthday, 
Europe, holiday, month, 

salmon, turtle, whale, world, 
after, all over, before  

Місяці року 

Спеціальні запитання 
 

Віршомовка  

Слухати і повторювати 
 

Читати і відповідати на 
запитання / доповнювати 

текст 

Розв’язувати кросворд 
Відповідати на запитання 

 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

p. 38-39 

 UNIT 4  
Adventure in the sky 

C  

Обговорювати частоту 
виконання дій, 

описувати погоду, 
ознайомитись з 

кліматом Британії 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Crack, parachute, trouble, 
rainy, stormy, sunny, windy, 
always, never, so, usually, 

about 

Місце прислівників 
частоти в реченні 

Пісня 
Слухати і встановлювати 

відповідність 
Слухати і читати історію 
Читати і встановлювати 

відповідність 

Опис клімату України 
 

Інсценування історії 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

p. 40-41 

 UNIT 4  
Adventure in the sky 

 D - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Розуміти і виконувати 
інструкції 

Dream, elastic band, end, 
hole, tube, zoo, aluminium, 

cardboard 

Present simple  
Слухати і читати історію 

 

Доповнювати текст 
 

Інсценування історії з 
використанням саморобки 

AB ex. 1 
p.42-43 

 

 REVISION Обговорювати 
уподобання щодо їжі, 

дозвілля, спорту 

Формування поважного 
ставлення до вподобань 

співрозмовника 

Закріплення лексики 
попередніх уроків 

Закріплення вивчених 
структур 

 
 

Читати і виконувати 
вказівки 

Опис морського котика 
 

Діалогічне мовлення 
Гра (Р В ех. 4 р. 45) 

 

 UNIT 4  
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення 
матеріалу 

Слухати і встановлювати 
відповідність  

 
Читати і відповідати на 

запитання 

Скласти речення до 
малюнків 

 

 UNIT 5 
Adventure in the city 

A  

Називати дії, що 
відбуваються в момент 

мовлення 

Уміння уважно 
стежити за 

презентованою 
інформацією 

Danger, help, wave, answer, 
clean, leave, need, towards, 

everybody 

Present continuous Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і визначати 
правильність / 
неправильність 

твердження 

Скласти речення до 
малюнків 

 
Інсценування історії 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4, 5 

p. 44-45 

 UNIT 5 
Adventure in the city 

B  

Вміти описувати 
малюнки, обговорювати 

безпеку дорожнього 
руху 

Правила дорожнього 
руху 

Action, crossing, policeman, 
policewoman, road, traffic 
lights, cross, safely, across 

Present continuous  
Читати і визначати 

правильність / 
неправильність 

твердження 

Скласти речення до 
малюнків 

 
Діалогічне мовлення 

Опис малюнків 

AB ex. 1, 2, 
3, 4  

p. 46-47 

 UNIT 5 
Adventure in the city 

C  

Розпитувати про дії, що 
відбуваються в момент 

мовлення 

Особливості проведення 
рольових ігор 

Control, rest, steering wheel, 
brilliant, fine, frightened, 

metal, quickly 

Present continuous - 
запитання 

Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і поєднувати 
запитання і відповіді / 
виконувати вказівки 

Розв’язувати кросворд 
Доповнювати речення 

 
Інсценування історії 

Гра «Вгадай» 

AB ex. 1, 2, 
3, 4, 5 

p. 48-49 

 UNIT 5 
Adventure in the city 

D - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Розуміти і виконувати 
інструкції 

Alphabet, code, fastener, 
message, pot, treasure, year, 

dig, join, hard, inside 

Present continuous  
Слухати і читати історію 

 

Скласти речення до 
малюнків 

 
Інсценування історії з 

використанням саморобки 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

p.50-51 
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Primary Colours 2  (продовження) 
Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація 

спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Граматика 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо / Говоріння  

 REVISION Ознайомитись зі 
стратегією практики 

мови 

Формування навичок 
самооцінки 

Закріплення лексики 
попередніх уроків 

Present simple 
Present continuous 

 
Читати і відповідати на запитання 

/ заповнювати таблицю / 
встановлювати відповідність 

Скласти запитання 
 

 

 UNIT 5 
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення матеріалу Слухати і встановлювати 
відповідність  

 
Читати і встановлювати 

відповідність 

Розв’язати кросворд 
Відповісти на 

запитання 

 

 UNIT 6 
Adventure in the 

night 
A  

Орієнтуватися в часі, 
запитувати і відповідати 

на запитання про час 

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Bang, crash, finger, half, 
outside, quarter, time, 

yesterday, last, o’clock, 
past, somebody 

Past simple Пісня 
Слухати і перевіряти відповіді 

Слухати і читати історію 

 
 

Інсценування історії 
Діалогічне мовлення 

AB ex. 1, 2, 
3, 4, 5 

 p. 54-55 
 

 UNIT 6 
Adventure in the 

night 
B  

Ознайомитись з 
інформацією про часові 

пояси 

Уміння уважно стежити 
за презентованою 

інформацією 

Afternoon, Australia, 
Canada, morning, side, 
amazing, everywhere 

Past simple Слухати і встановлювати 
відповідність 

 
Читати і визначати правильність / 

неправильність твердження 

Розв’язувати кросворд 
Доповнювати речення 

Відповідати на 
запитання 

 
 

Опис минулого дня 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

p.56-57 

 UNIT 6 
Adventure in the 

night 
C  

Визначати і називати 
час  

Здатність розуміти і 
зв’язувати незнайомі 

звукові відрізки 

Clock, face, meteor, touch Present simple 
Past simple 

Пісня 
Слухати і читати історію 

Читати і доповнювати текст 

Доповнювати речення 
Скласти речення до 

малюнків 
 

Інсценування історії 
Робота в парах 

AB ex. 1, 2, 
3, 4 

p. 58-59 

 UNIT 6 
Adventure in the 

night 
D - Storytime 

Розвиток навичок 
аудіювання та говоріння 

Розуміти і виконувати 
інструкції 

Father, lot, quill, roll, 
shoe, wizard, bang, 

friendly, safe, nobody, 
something 

  
Слухати і читати історію 

Читати і доповнювати текст 

 
Інсценування історії з 

використанням 
саморобки 

AB ex. 1 
p. 60-61 

 

 At home with King 
Cat 

Ознайомитись з 
додатковою лексикою, 
що може знадобитись 
для здачі Starters test 

Особливості отримання 
інформації 

Кімнати, дні тижня, 
види спорту, овочі, 

фрукти 

Present simple 
 

 
 

Читати історію 

Опис серії малюнків 
Опис улюбленого 

виду спорту 
 

А В ех. 1, 2, 
3  

р. 62-63  

 REVISION Називати час, 
розповідати про дії, що 
відбуваються в певний 

час та минулі події 

Особливості проведення 
рольових ігор 

Закріплення лексики 
попередніх уроків 

Present continuous 
Past simple 

 
 

Читати і виконувати вказівки 

Скласти речення до 
малюнків 

 
Опис минулого тижня 

Гра (РВ ех. 4 р. 63)  

 

 UNIT 6 
Test  

Розуміти усну і 
письмову мову, 

відповідно реагувати 

Виконання тестових 
завдань 

Узагальнення матеріалу Узагальнення матеріалу Слухати і встановлювати 
відповідність  

 
Читати і визначати правильність / 

неправильність твердження 

Доповнити  речення  
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