
 
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 
   Навчальний рік__________________   Семестр________    Вчитель____________________________________   Клас_____________   Підручник: Join Us for English Starter 
 

Дата/ 
уроки 

Тематична сфера  
і ситуація спілкування 

Мовленнєві  Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична  

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

функції Лексика Граматика/ 
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо  

 UNIT 1  
Hello! 

Привітатися, 
представитися, 

запитати і надати 
інформацію про ім'я, 

попрощатися 

Особливостіі 
привітання друзів та 

дорослих, 
навички  створення 

позитивної атмосфери 
при спілкуванні  

Вітання 
Hello! I’m… 

This is… 
What’s your name? 

Bye-bye 

Дієслово to be: 
1st and 3nd  особа однини 

Присвійні займенники: my, 
your 

Розуміння і виконання 
інструкцій 

Listen, point and repeat  
Listen and sing 

Listen and mime 

Графіка слів 
 

AB pp.2-7 
Portfolio  
pp.4-5 

  UNIT 2    
               A Party 

Рахувати предмети, 
Висловлювати 

здивування, співчуття 
 

Вираження емоцій Числівники 1-6 
Назви тпварин 

Множина іменників Розуміння прослуханого 
тексту з опорою на 

ілюстрації 

Цифри 1-6 AB pp.8-13 
Portfolio 
pp.6-7 

 
 UNIT 3 

Colours 
Розпізнавати предмети 
за кольором, рахувати, 

висловлювати 
уподобання 

Уміння уважно 
слухати 

Кольори 
Pink, yellow, blue, red, 

green, orange 
I like… 
rainbow 

Використання інтонаційних 
засобів для спілкуваня 

Розуміння і виконання 
інструкцій 

 

Графіка і 
орфографія слів 

 

АВ рр.14-19 
Portfolio 
pp.8-9 

 UNIT  4   
School 

Називати предмети 
шкільного вжитку, 

Висловлювати подив та 
спантеличення 

Висловлювання 
емоцій 

Навички кооперації 

Предмети шкільного 
вжитку 

Bag, book, pen, pencil, 
pencil case, rubber 

Вимова питальних слів  
Запитальна інтонація 

Розуміння прослуханого 
тексту з опорою на 

ілюстрації 

Графіка і 
орфографія слів 

  

АВ рр.20-25 
Portfolio 
pp.10-11 

 Revision 1 
AB pp.26-27 

Називати предмети 
шкільного вжитку, 
Рахувати предмети, 

Розпізнавати предмети 
за кольором 

 

Особливості 
виконання письмових 

робіт 

Відпрацювання 
лексичного матеріалу 

Повторення і закріплення 
матеріалу 

  Читання вивчених слів   
Listen and  colour 

Заповнення 
інформаційних 

прогалин  
 

 

 Christmas 
PB pp.50-52 

Розповідати про 
святкування Різдва 

Повага до традицій 
інших народів 

Merry Christmas and a 
Happy New Year 

To…from… 

 Слухати та співати 
різдвяну пісню 

Графіка і 
орфографія слів 

 

 

 
 

UNIT 5 
Animals 

Називати диких тварин, 
рахувати до 10, 

дякувати 

Вміння висловлювати 
дружні почуття 

Числівники 7-10 
Назви тварин 

Lion, cat, elephant, 
crocodile, mouth  

Множина іменників Розуміння прослуханого 
тексту з опорою на 

ілюстрації 

Написання назв 
тварин 

АВ рр.28-33 
Portfolio p.12 

  
UNIT 6 

Party Food 

Називати їжу, ставити 
запитання, надавати та 
виконувати інструкції 

Розпізнавання 
поганих звичок, 

дотримання здорової 
дієти 

Їжа 
Banabas, oranges, apples, 
chocolate, lollipops, ice 

cream, popcorn 

Множина іменників 
Lots of 

Наказовий спосіб дієслів 

Listen and mime 
Читання коротких слів 

Графіка і 
орфографія слів 

 

AB pp.34-39 
Portfolio p.13 
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Join Us for English Starter  (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  

 Revision 2  
АВ рр.40-41 

Називати їжу, тварин, 
рахувати предмети 

Особливості виконання 
письмових робіт 

Відпрацювання 
лексичного матеріалу 

Повторення і закріплення 
матеріалу 

  Читання вивчених слів 
Listen and tick   

 

Заповнення 
інформаційних 

прогалин  
 

 

 Easter 
PB pp.53-54 

Розповідати про 
святкування Великодня 

Повага до традицій інших 
народів 

Easter, eggs Запитальна інтонація  Графіка і 
орфографія слів 

 

 

 UNIT 7    
Let’s Play! 

Розповісти про іграшки, 
їх колір, кількість 

Важливість виважених 
рішень 

Жести як засіб 
самовираження 

Назви іграшок 
Car, train, ball, doll, 

plane, bike, skateboard, 
boat 

Запитальна інтонація 
Конструкція have got – 

стверджувальна і запитальна 
форми 

Розпізнавання 
предметів, опис яких 

почуто 
 

Написання назв 
іграшок 

AB pp.42-47 
Portfolio p.14  

 UNIT 8    
Holidays 

Розповісти про дозвілля, 
можливість виконання 

якоїсь дії 

Навички кооперації для 
досягнення спільної мети 

Види активного 
відпочинку 

Go to the beach 
Eat ice cream 
Swim, play 

Модальне дієслово can 
Let’s 

Розуміння прослуханого 
тексту з опорою на 

ілюстрації 

Заповнення 
інформаційних 

прогалин  
 

AB pp.44-49 
Portfolio p.15  

 Revision 3 
АВ рр.54-56 

Називати і описувати 
предмети повсякденного 
вжитку, рахувати до 10 

Особливості виконання 
письмових робіт 

Відпрацювання 
лексичного матеріалу 

 
Повторення і закріплення 

матеріалу  

Читання слів та 
коротких речень 

Написання 
вивчених слів і 

фраз 

 

 Holidays 
PB pp.55-56 

Розповідати про різні 
види відпочинку 

Етика спілкування Happy Holidays!   Графіка і 
орфографія слів 
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