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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний рік __________________   Семестр ________    Вчитель _____________________________________________   Клас _____________   Підручник:                   Think Starter 

 

№ 
урок

у 

Дата/ 
уроки 

Тематична сфера 
і ситуація 

спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурна/ 
Соціолінгвістична 

компетенція 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція 

Дом. завд. 
Лексика Граматика/Фонетика Аудіювання/Читання Письмо/Говоріння 

Вітаємо (Welcome)* 
* Розділ Welcome призначений для повторення та узагальнення матеріалу, вивченого в початковій школі. Цей розділ є необов’язковим, може використовуватися як на 

занятті, так і в якості додаткового домашнього завдання на протязі перших тижнів навчання. (5-7 уроків) 

 

1. 
 

 Я та предмети навкола 
SB p.4-5 

Алфавіт та кольори 

Запитувати та надавати 
інформацію про ім’я та 

його написання 

Вживати та вибирати 
слова для речей 

навкруги 
Правила ввічливості 

Алфавіт Present Simple  
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень про 
речі, що нас оточують 

Обмінюватися 
інформацією про 

предмети навкруги 
 

WB p.4 

2.  Я та предмети навкола 
SB p. 6 

Артиклі та час дня та 
ночі 

Надавати інформацію 
про особисті факти  та 
розповідати про час 
дня та ночі 

Правила ввічливості Лексика, пов’язана з 
повідомленням часу 

 

Present Simple 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст 
повідомлень 

особистого характеру 

Обмінюватися 
особистою 

інформацією 
 

WB p.5 

3.  Привітання та 
знайомства 

SB p.7 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

оточуючі предмети 

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Привітання та 
прийменники 

Present Simple 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст 
повідомлень 

особистого характеру 

Обмінюватися 
особистою 

інформацією 

WB p.6 

4.  Предмети у класі та 
числівники 

SB p.8 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

оточуючі предмети 

Вживати та вибирати 
вислови привітання та 

прощання 
 

Предмети в класі 
Інструкції вчителя 

Present Simple 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст 
повідомлень 

особистого характеру 

Обмінюватися 
особистою 

інформацією 

WB p.7 

5.  Шкільне життя 
SB p.9 

 

Розуміти та виконувати 
інструкції 

Повідомляти про 
місцезнаходження 

предметів 
Перепитувати з метою 

уточнення інструкції 

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Дієслова, необхідні для 
роботи в класі 

Present Simple 
Imperative 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст 
повідомлень 

особистого характеру 

Вміти реагувати на 
пропозиції, репліки 

WB p.8 

6.  Складні числівники 
SB p.10 

 

Розуміти та виконувати 
інструкції 

Повідомляти номер 
телефону та адресу 

 

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Числівники Повідомлення 
контактних даних 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст 
повідомлень 

особистого характеру 

Вміти реагувати на 
пропозиції, репліки 

WB p. 

7.  Підсумки 
SB p.11 

Розповідь про себе, 
предмети навколо ті 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Ознайомитися з 
найбільш вживаними 
англійськими іменами 

Ефективно 

Кольори, числівники, 
привітання 

Present Simple 
 

Розуміти чіткі вказівки і 
прохання 

Обмінюватися 
особистою 

інформацією 

WB p.9 
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друзів співпрацювати під час 
групової роботи 

8.  Єдиний світ 
SB p.12-13 

Страни світу 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Ознайомитися з 
найбільш відомими 

назвами країн 
Ефективно 

співпрацювати під час 
групової роботи 

Країни та національності Питальні слова Розуміти чіткі вказівки і 
прохання 

Обмінюватися 
особистою 

інформацією 

WB p.10 

9.  Єдиний світ 
SB p.14-15 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

походження 

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Країни та національності Present Simple of ‘be’ Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

 

Розповідати про 
інтереси інших осіб 
Написати коротке 
повідомлення за 

зразком 

WB p.11 

10.  Єдиний світ 
SB p.16 

Хто знає більше про 
футбол? 

Запитувати та надавати 
інформацію про власні 

та чиїсь інтереси 

Порівняти свої інтереси 
з інтересами дітей в 

різних країнах 
Ефективно 

співпрацювати під час 
парної роботи 

Лексика, пов’язана з 
інтересами та хобі 

Present Simple of ‘be’ Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

 

Розповідати про 
інтереси інших осіб 
Написати коротке 
повідомлення за 

зразком 

WB p.12 

11.  Єдиний світ 
SB p.17 

Мій ідеальний сусід 

Порівнювати 
властивості предметів 

довкола 

Порівняти свої інтереси 
з інтересами дітей в 

різних країнах 
Ефективно 

співпрацювати під час 
парної роботи 

Прикметники be (+) 
Особові займенники 

Присвійні займенники 
Правила вживання 

прикметників 

Складати текст 
особистого характеру 

Розповісти про себе за 
зразком 

WB p.13 

12.  Я, моя сім’я, друзі 
Всього лише жарт 

Фото історія 
SB p.18- 19 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Країни та міста світу be (+) 
Особові займенники 

Присвійні займенники 
Множина -s 

Вимова власних назв 

Розуміти зміст діалогоів 
особистого характеру 

Складати діалоги за 
зразком 

WB p.15-16 

13.  Єдиний світ – що ми 
взагалі знаємо про 

нього? 
SB p.19 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про відомі 

факти 

Ефективно 
співпрацювати під час 
парної та колективної 

роботи 

Повторення попередньої 
лексики 

Present Simple of ‘be’ 
Особові займенники 

 

Вміти реагувати на 
твердження 

Складати діалоги за 
зразком, розповісти 
про себе за зразком 

WB p. 17 

14  Я щасливий 
SB p.20-21 

Повідомляти про свої 
почуття 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Прикметники, що 
висловлюють емоції та 

переживання 

Present Simple of ‘be’, 
негативні твердження 

Висловлювати своє 
ставлення до ситуаціїї, 

використовуючи 
структуру It’s ok to/It 

isn’t  ok to 

Розповідати про 
емоції 

WB p. 18 

15.  Я щасливий 
Мої почуття 

SB p.22 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про емоції  

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Емоції Present Simple of ‘be’, 
негативні твердження 

Розуміти повідомлення 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Розповідати про 
емоції у різних 

ситуаціях 

WB p. 19 

16.  Я щасливий 
Почуття моїх друзів 

SB p.23 

Запитувати та надавати 
інформацію про емоції  

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Емоції, почуття, 
самопочуття 

 

be (-,?) 
Короткі відповіді 

 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про свого 
друга за зразком 

WB p.20 
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17.  Я щасливий  
Молодіжний клуб 

SB p.24 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Ефективно 
співпрацювати під час 

парної роботи 

Інтереси be (-,?) 
Короткі відповіді 

 

Розуміти основну тему 
дискусії (Інтереси) 

Розповісти про себе за 
зразком 

WB p.21 

18.  Я щасливий 
Кіно та актори 

SB p.25 
 

Висловлювати свою 
думку про кіно та 

акторів 
 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 
Систематизувати 

відому інформацію 

Прикметники: нудний, 
захоплюючий, цікавий та 

ін. 

Object pronouns Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Інсценувати діалоги за 
зразком 

WB 
p.22 

19.  Я щасливий 
Знайомство з 

культурою. Маски у 
світі. 

SB p.26 
 

Знаходити у тексті 
необхідну інформацію 

Систематизувати 
відому інформацію 

 

Інтереси, емоції 
 

 
Present Simple of ‘be’ 

Розуміти основний зміст 
послідовного 

фактичного тексту 

Написати 
повідомлення за 

зразком 

WB 
p.23 

20.  Я щасливий 
Відпрацювання 

стратегій підготовки до 
KEY 

SB pp.28 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Інтереси, емоції, 
самопочуття 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Обмінюватися 
особистою інформацією 

 

Розповідати про свої 
та інтереси друга 

WB 
p.24-25 

21.  Я щасливий 
Перевір себе 

SB pp. 29 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
особисті факти 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Інтереси, емоції, 
самопочуття 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Обмінюватися 
особистою інформацією 

 

Розповідати про 
інтереси друга 

WB 
p.26-27 

22.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

23.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

24.  Я та моя сім’я 
Родичі 
SB p.30 

 

Розповідати про своїх 
близьких 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Найближчі родичі Присвійні прийменники 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень, 
розрізняти правдиве 

твердження від 
неправдивого у 

контексті поданої 
інформації 

Розповісти про свою 
сім’ю за зразком 

WB p.28 

25.  Найвідоміша сім’я 
Великої Британії 

SB p p.30-31 
 

Описувати найкращі 
якості своїх родичів 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Гарні якості характеру та 
інтереси 

Присвійні прийменники 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати своїх 
родичів 

WB pp.28-29 

26.  Такі різні родини  
SB p.32 

 

Запитувати та надавати 
інформацію свою сім’ю 

та сім’ю товариша 

Систематизувати 
відому інформацію 

Родинне дерево Присвійні прийменники 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB 
p.30 

27.  Моя родина 
SB p.33 

 

Запитувати та надавати 
інформацію свою сім’ю 

та сім’ю товариша 

Порівнювати склад 
різних родин 

Родинне дерево Присвійні займенники 
 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Описувати родичів та 
їх інтереси 

WB p.31 

28.  Моя сестра – 
найкраща! 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

Порівнювати 
повсякденне життя та 

Моя кімната this, that, these, those 
Присвійні займенники 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Описувати знайомі 
об’єкти – свою 

WB p.32 
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 SB p.34 
 

місцезнаходження 
об’єктів в своїй кімнаті 

умови життя з 
однолітками з Британії 

Прийменники місця кімнату 

29.  Домівка 
Моя кімната 

SB p.35 
 

Описувати свою 
кімнату 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

місцезнаходження 
об’єктів в своїй кімнаті 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Прикметники this, that, these, those 
Прийменники місця 

 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Розповісти про свою 
улюблену кімнату 

WB 
p.33 

30.  Моя кімната 
Фото історія 

SB p.36 
 

Описувати свою 
кімнату 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

місцезнаходження 
об’єктів в своїй кімнаті 

Систематизувати 
відому інформацію 

Займенники Присвійні займенники 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Скласти діалог про 
свою кімнату  за 

зразком 

WB 
p.34 

31.  Родині зв’язки –зв’язки 
назавжди 

SB p.37 
 

Описувати родичів Вираз “Family is the 
most important thing in 

the world.” 
– Princess Diana 

 

Прикметники, що 
висловлюють захоплення 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Описати фотографію, 
розповісти про 
родича, що є 

найбільш 
авторитетною 

людиною 
 

WB 
p.35 

32.  Моя родина. Проектна 
робота. 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

родину 
 

Дізнатися про умови 
життя в різних країнах 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Родина 
 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Описати свій 
будинок-мрії. 

Розповісти про сою 
родину. 

WB 
p.35 

33.  Web-zone        

34.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

35.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

36.  У великому місті 
SB p.38-39 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

найвідоміші пам’ятки  

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Місто Структура there is\there 
are 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про парк 
розваг у своєму місті 

за зразком 

WB p.36 

37.  У великому місті 
SB p.38-39 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

найвідоміші пам’ятки 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Місто Структура there is\there 
are 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати своє місто 
та будувати речення 

за зразками 

WB p.37 

38.  У великому місті. 
Найголовніші місця. 

SB p.40 
 

Описувати місто. 
Надавати інформацію 

про знаходження 
основних місць. 

Систематизувати 
відому інформацію 

Місто та місця у ньому. Структура there is\there 
are 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати своє місто 
та будувати речення 

про знаходження 
місць у ньому за 

зразками 

WB p.38 

39.  Прогулянка по місту 
SB p.41 

Надавати інформацію 
знаходження різних 

Соціальні правила 
поведінки 

Прийменники Прийменники  Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Будувати міні діалоги 
за зразком.  

WB p.39 
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 місць Міжособистісні 
стосунки 

Розповісти, про те, що 
дізнався 

40.  Прогулянка по місту 
SB p.42 

 

Надавати інформацію 
про належність 

предметів 
Повідомляти про 

уподобання 

Соціальні правила 
поведінки 

Міжособистісні 
стосунки 

Назви різних магазинів Числівники Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Будувати міні діалоги 
за зразком.  

Розповісти, про те, що 
дізнався 

WB p.40 

41.  Прогулянка 
магазинами 

SB p.43 
 

Надавати інформацію 
про вартість предметів 

 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Повторення 
попереднього  матеріалу 

How much? 
Короткі відповіді 

 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Будувати міні діалоги 
за зразком 

WB p.41 

42.  Велике місто. 
Знайомство з 

культурою. Парки у 
світі 

SB p.44 
 

Надавати інформацію 
про визначні парки  

 

Систематизувати 
інформацію 

 

Природні дива Структура there is\there 
are 

Розуміти зміст тексту, 
систематизувати 

інформацію.  
Вміти реагувати на 

твердження 

Будувати міні 
розповіді за зразком 

WB p.42 

43.  Невеличке місто 
SB p.45 

 

Описувати місто Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією  
 

Опис міста Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Описати місто, 
написати туристичну 

брошуру про своє 
місто 

WB p.43 

44.  Велике місто 
Відпрацювання 

стратегій підготовки до 
KEY 

SB p.46 
 

Описувати місця Розвиток навичок 
самооцінки 

Опис міста Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти деталі об’яв у 
великому місті 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати своє місто 
та будувати речення 

про знаходження 
місць у ньому за 

зразками 

WB p.44 

45.  Електронна адреса 
SB p.47 

 

Запитувати та надавати 
особисту інформацію 

Соціальні правила 
поведінки 

Діалог у магазині Повторення та 
узагальнення вивченого 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Вміти реагувати на 
твердження, 

відповідно до 
комунікативної 

ситуації 

WB p.45 

46.  Web-zone        

47.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

48.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

49.  Мій вільний час 
SB p.48-49 

 

Описувати свій день Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Розпорядок дня Present Simple (+) 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про свій 
день за зразком 

WB p.46 

50.  Розпорядок дня 
SB p.50 

 

Розповідати про свій 
день 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Розпорядок дня Present Simple (+) 
Прийменники часу 

 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Розповісти про свій 
розпорядок 

WB p.47 

51.  Що ми робимо у 
вільний час 

Розповідати про свій 
день 

Розуміти і зв’язувати 
змістовні відрізки 

Розпорядок дня Прийменники часу 
Present Simple (-) 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Обмінюватися 
інформацією 

WB p.48 



 

Календарно-тематичне планування НМК  
Think Starter 
© Cambridge University Press PHOTOCOPIABLE 

SB p.51 
 

 Вміти реагувати на 
твердження 

Розповісти про свій 
розпорядок 

52.  Дозвілля 
Чи контролює 

телебачення твоє 
життя 

SB p.52 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про своє 

дозвілля 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

Види діяльності у вільний 
час 

 

Present Simple (-,?) 
Питання та короткі 

відповіді 
 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Розповідати про своє 
дозвілля за зразком 

WB p.49 

53.  Дозвілля. Гаджети 
SB p.53 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про своє 

дозвілля 

Порівнювати 
повсякденне життя та 

умови життя з 
однолітками з Британії 

Дні тижня Present Simple (-,?) 
Питання та короткі 

відповіді 
 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Розповідати про своє 
дозвілля за зразком 

WB p.50 

54.  Дозвілля. Шкільна 
п’єса. Фото історія. 

SB p.54 
 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

дозвілля 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Повторення 
попереднього  матеріалу 

Present Simple (-,?) 
Питання та короткі 

відповіді 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Будувати міні діалоги 
за зразком 

WB p.51 

55.  Дозвілля. 
SB p. 55 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про 

дозвілля 

Систематизувати 
відому інформацію 

Фрази для підтримки 
друзів 

Present Simple (-,?) 
Питання та короткі 

відповіді 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Будувати міні діалоги 
за зразком 

WB p.52 

56.  Мій вільний час. 
Шпіонські забавки 

WB p.53 
 

Розповідати про життя 
своє та друзів 

Дізнатися про 
повсякденне життя та 

умови життя різних 
людей 

Хобі та інтереси Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Уявити себе шпіоном 
та передати послання 

WB p.53 

57.  Web-zone        

58.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

59.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

60.  Друзі 
SB p.56-57 

 

Розповідати про 
зовнішність своїх 

друзів 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Зовнішність Have got (+) 
 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти 
співрозмовнику про 

зовнішність свого 
товариша 

WB p.54 

61.  Друзі у біді 
SB p.57 

 

Розповідати про 
вирішення проблем 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Проблеми друзів Have got (+) 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Розповісти 
співрозмовнику про 

зовнішність свого 
товариша 

WB p.55 

62.             Частини тіла 
SB p.58 

 

Розповідати про 
зовнішність людини 

Систематизувати 
відому інформацію 

Частини тіла Have got (-,+) 
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Розповісти 
співрозмовнику про 

зовнішність свого 
товариша  чи 

знайомого 

WB p.56 

63.  Дружні зв’язки Повідомляти про себе Ефективно Що у мене є Обчислювальні та не Детальне розуміння на Побудувати міні WB p.57 
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SB p.59 
 

та друзів  
 

співпрацювати під час 
роботи в парі та в групі 

обчислювальні іменники 
 

слух та при читанні діалоги за зразком 
Розповісти 

співрозмовнику про 
улюблені речі 

64.  Гарні та відомі 
SB p.60 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
відомих людей  

Ефективно 
співпрацювати під час 
роботи в парі та в групі 

Види зовнішності Кольори та зачіски Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Побудувати міні 
діалоги за зразком 

Розповісти 
співрозмовнику про 

улюблених 
акторів/музикантів 

WB p.58 

65.  Особливості 
зовнішності 

SB p.61 
 

Повідомляти про 
особливості 
зовнішності 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Загадки про відомих 
людей 

 
Have got (?, -, +) 

 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Будувати 
висловлювання усно 

та письмово за 
зразком 

WB p.59 

66.  Привітання у всьому 
світі. Знайомство з 

культурою 
SB p.62 

 

Повідомляти про 
привітання у різних 

країнах 
 

Систематизувати 
відому інформацію 

Види привітань Present Simple Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Будувати 
висловлювання усно 

та письмово за 
зразком 

WB p.60 

67.  Мій найкращий друг 
SB p.63 

 

Запитувати та надавати 
інформацію 

найкращого друга 

Вміти робити нотатки 
 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

 

Розповісти 
співрозмовнику про 
найкращого друга. 

Написати 
повідомлення про 
зовнішність друга 

WB p.61 

68.  ЛЕГО Клуб ті інші 
інтереси. 

Відпрацювання 
стратегій підготовки до 

KEY 
SB p.64 

 

Запитувати та надавати 
інформацію про 
інтереси та хобі 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти деталі 
прочитаного тексту 

Розповісти 
співрозмовнику про 

різні заняття у 
вільний час 
Написати 

повідомлення про 
вільний час 

WB p.62 

69.  Я та мої друзі 
SB p.65 

 

Знаходити смислові 
зв’язки та помилки у 

реченнях 

Соціальні правила 
поведінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Вміти реагувати на 
твердження, 

відповідно до 
комунікативної 

ситуації 

WB p.63 

70.  Web-zone        

71.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

72.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

73.  Життя та спорт 
SB p.66-67 

 

Розповідати про вид 
спорту 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Види спорту Модальне дієслово 
Can(+) 

Вміти аргументувати 
свою думку стосовно 

спорту 

Розповісти про спорт 
за зразком 

WB p.64 

74.  Життя та спорт. 
Важливість спорту 

SB p.67 
 

Розповідати про спорт 
Висловлювати своє 
ставлення до спорту 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Види спорту Модальне дієслово 
Can(+) 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати вид 
спорту, висловлювати 

WB p.65 
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своє враження, точку 
зору 

75.  Що я вмію 
SB p.68 

 

Розповідати про свої 
можливості 

Висловлювати своє 
ставлення до спорту 

Систематизувати 
відому інформацію 

Дієслова, пов’язані з 
видами спорту 

Модальне дієслово 
Can(-, +) 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Описувати спорт, 
висловлювати своє 

враження, точку зору 

WB p.66 

76.  Час у моєму житті 
SB p.69 

 

Розповідати про свій 
розклад 

Ефективно 
співпрацювати під час 
роботи в парі та в групі 

Щоденні активності 
 

Модальне дієслово 
Can(-, +) 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Розповідати про свій 
ідеальний розклад 

WB p.67 

77.  Спортивне життя. 
Інший фінал 

SB p.70 
 

Розповідати про 
футбольний матч 

Ефективно 
співпрацювати під час 
роботи в парі та в групі 

Футбол у нашому житті Present Simple Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Розповідати про 
правила гри 

WB p.68 

78.  Спортивне життя. 
Місяця та сезони 

SB p.71 
 

Різні розклади Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Місяця, сезони, порядкові 
числівники 

must (+,-) 
Непрямі відмінки 

особових займенників 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Розповісти про 
визначну гру 

WB p.69 

79.  Шкільне життя 
SB p.71 

 

Розповідати про 
правила чемпіонатів 

Систематизувати 
відому інформацію 

Спортивні правила Present Simple Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Написати про 
улюбленого 
спортсмена 

WB p.70 

80.  Спортивне життя. 
Великий матч. Фото 

історія 
SB p.72 

 

Розповідати про матч, 
що показують по 

телевізору 

Дізнатися про ігри у 
різних країнах 

 

Спорт та телебачення Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Скласти діалог про 
спорт за зразком  

WB p.71 

81.  Спортивне життя. 
Великий матч.  

SB p.73 
 

Розповідати про 
спортивну програму 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Спорт Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Скласти діалог за 
зразком 

WB p.71 

82.  Web-zone        

83.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

84.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

85.  Танці та музика 
SB p.74-75 

 

Повідомляти про свої 
емоції та почуття 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Почуття Present Continuous Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про 
почуття користувачів 

соціальних мереж  

WB p.72 

86.  Музика у супермаркеті 
SB p.75 

 

Опис ситуації Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Прислівники місця Present Continuous Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією, чому мі 

слухаємо музику 
 

WB p.73 

87.  Музика тут і зараз 
SB p.76 

 

Повідомляти про дії 
героїв 

Систематизувати 
відому інформацію 

Дії Present Continuous  
 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.74 
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твердження 

88.  Такі різні танці 
SB p.77 

 

Повідомляти про дії 
героїв фотографій та 

історій 

Вміти систематизувати 
інформацію 

 

Танці та спорт Present Continuous, 
частини мови 

 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Написати про свою 
улюблену фотографію 

за зразком 

WB p.75 

89.  Хто тут Єнді? 
SB p.78 

 

Повідомляти про 
уподобання 

Ефективно 
співпрацювати під час 
роботи в парі та в групі 

Музика, танці, інші 
активності 

Like\don’t like + ing Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Написати про свої 
уподобання за 

зразком 

WB p.76 

90.  Одяг 
SB p.79 

 

Описати одяг своїх 
друзів 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Одяг Like\don’t like + ing Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Вміти реагувати на 
твердження, 

відповідно до 
комунікативної 

ситуації 

WB p.77 

91.  Музичні інструменти у 
всьому світі. 
Знайомство з 

культурою 
SB p.80 

 

Описати музичний 
інструмент, що 

найбільш сподобався 

Систематизувати 
відому інформацію 

Музичні інструменти Present Continuous Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Вміти реагувати на 
твердження, 

відповідно до 
комунікативної 

ситуації 

WB p.78 

92.  Танці та музика 
SB p.81 

 

Описати концерт, що 
нещодавно відвідав 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Навчитися робити 
нотатки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Написати декілька 
твитів за зразком 

WB p.79 

93.  Танці та музика. 
Відпрацювання 

стратегій підготовки до 
KEY 

 
SB p.82 

 

Описати свій 
звичайний обід 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Навчитися робити 
нотатки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Описати свій 
звичайний обід 
Вести щоденник 
споживання їжі 
декілька днів 

WB p.80 

94.   Чому б нам не зіграти 
SB p.83 

 

Розпитувати з метою 
роз’яснення і 

уточнення інформації 
та надання необхідних 

відповідей 

Розвиток навичок 
самооцінки 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Вміти реагувати на 
твердження, 

відповідно до 
комунікативної 

ситуації 

WB p.81 

95.  Web-zone        

96.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

97.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

98.  Чи не хотів би ти 
десерт? 

SB p.84-85 
 

Описати улюблені 
страви 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Страви. Їжа. Гастрономічні 
уподобання 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про 
найулюбленіші 

страви 

WB p.82 

99.  Молоді кулінарні 
таланти 
SB p.85 

 

Розповідати про дії, що 
відбуваються в момент 

мовлення 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Present Continuous (+, -) Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією щодо 

своїх амбіцій 

WB p.83 
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100.  Здорове харчування 
SB p.86 

 

Сформулювати 
правила харчування 

Систематизувати 
відому інформацію 

Їжа та напої Must/mustn’t Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Щодо сімейних 
правил харчування 

WB p.84 

101.  Що готує Джордж? 
SB p.87 

 

Розповідати про дії, що 
відбуваються в момент 

мовлення 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Приготування їжі 
 

Present Continuous 
Питання та короткі 

відповіді 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Ставити питання та 
відповідати на них 

WB p.85 

102.  У кафе 
SB p.88 

 

Розповідати про дії, що 
відбуваються в момент 

мовлення 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Меню Would you like…? Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Ставити питання та 
відповідати на них 

WB p.86 

103.  Що ми замовимо у 
кафе 

SB p.89 
 

Робити замовлення у 
кафе 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Їжа та напої I would like …  Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Будувати 
висловлювання за 

зразком 

WB p.87 

104.  Планування 
харчування на тиждень 

SB p.89 
 

Розповідати про свій 
раціон 

Систематизувати 
відому інформацію 

Дні тижня. Їжа Прислівники частотності Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Написати план 
харчування за 

зразком 

WB p.88 

105.  Піца 
Фото історія 

SB p.90 
 

Описати процес 
приготування 

Дізнатися про 
приготування різних 

страв 
 

Інгредієнти різних страв Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Описати свій 
улюблений рецепт 

WB 
pp.88-89 

106.  Піца. Продовження 
історії.  
SB p.91 

 

Описати процес 
приготування 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Навчитися виділяти 
ключові слова 

Інгредієнти різних страв Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Скласти діалог по 
ілюстраціям 

WB p.89 

107.  Web-zone        

108.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

109.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

110.  Ті, що високо літають 
SB p.92 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Прикметники Past Simple ‘be’ Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про свої 
досягнення за 

зразком 

WB p.90 

111.  Стати космонавтом 
мрією 

SB p.92-93 
 

Повідомляти про 
минулі події 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Past Simple ‘be’ Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.91 

112.  Мій вчорашній день 
SB p.94 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Систематизувати 
відому інформацію 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Past Simple ‘be’ Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

Ставити питання та 
відповідати на них 

WB p.92 

113.  Як пройшов суботній 
вечір 

Повідомляти про 
минулі події 

Уважно стежити за 
презентованою 

Місця дозвілля Past Simple ‘be’ Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Розповісти про 
минулі події за 

WB p.93 
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SB p.95 
 

інформацією зразком 

114.  Вигадані герої 
SB p. 96 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Супер можливості Past Simple 
Правильні дієслова 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Написати 
повідомлення про 

минулі події за 
зразком 

WB p.94 

115.  Супер герої 
SB p.97 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Погодні умови Past Simple 
Правильні дієслова 

[t] [d] [ıd] 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Написати діалоги за 
зразком 

WB p.95 

116.  Пам’ятники у світі. 
Знайомство з 

культурою 
SB p.98 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Систематизувати 
відому інформацію 

Опис архітектурних 
пам’яток 

Past Simple 
Правильні дієслова 

 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Написати листа 
особистого характеру 

за зразком 

WB p.96 

117.  Ті, що високо літають. 
Відпрацювання 

стратегій підготовки до 
KEY 

SB p.100 
 

Повідомляти про 
минулі події 

Порівняти цінності та 
ідеали 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Виражати свою точку 
зору, аргументувати її 

WB p.97 

118.  Ті, що високо літають 
SB p.101 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
 

Обговорювати 
дослідження 

Виражати свою точку 
зору, аргументувати її 

WB 
pp.98-99 

119.  Web-zone        

120.  Тест (граматика, лексика, функціональна англійська) 

121.  Тест (читання, аудіювання, письмо) 

122.  Світ тварин 
SB p.102-103 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Тварини Past Simple 
Неправильні дієслова 

 

Розуміти зміст коротких 
чітких повідомлень 

Розповісти про свої 
погляди на захист 

тварин 

WB p.100 

123.  Світ тварин 
SB p.103 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Захист тварин 
 

Past Simple 
Неправильні дієслова 

 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.101 

124.  Минулі вихідні 
SB p.104 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Систематизувати 
відому інформацію 

Види діяльності 
 

Past Simple 
Неправильні дієслова 

Прийменники часу 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.102 

125.  Літні канікули 
SB p.105 

 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Ставити питання та 
відповідати на них 

WB p.103 

126.  Тварини, що вимерли 
SB p.106 

 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Уважно стежити за 
презентованою 

інформацією 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Ставити питання та 
відповідати на них 

WB p.104 

127.  Тварини, що вимерли Ставити та відповідати Систематизувати Прикметники та їх Could/couldn’t Розуміти зміст тексту Розповісти про себе WB p.105 
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SB p.107 
 

на запитання 
Аргументувати свій 

вибір 

відому інформацію антоніми особистого характеру 
Вміти реагувати на 

твердження 

та свої вміння у 
п’ятирічному віці 

128.  Наші страхи. Павук. 
Фото історія 

SB p.108 
 

Ставити та відповідати 
на запитання 

 
Аргументувати свій 

вибір 

Систематизувати 
відому інформацію 

Страхи Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Розповісти про себе WB p.106 

129.  Наші страхи. 
Продовження історії 

SB p.109 
 

Виражати свою точку 
зору 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Скласти діалог за 
зразком 

WB 
pp.106-107 

130.  День із життя тварини 
SB p.109 

 

Виражати свою точку 
зору 

Розвиток навичок 
самооцінки. Соціальні 

правила поведінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Написати доповідь 
про життя тварини 

WB 
pp.106-107 

131.  Web-zone        

132.  Тест (граматика, 
лексика, 
функціональна 
англійська) 

       

133.  Тест (читання, 
аудіювання, письмо) 

       

 134.  Подорожуючи по місту 
SB p.110-111 

 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Види транспорту Прикметники Читати та дізнаватися 
значення слів з 

контексту 
 

Розповісти про те, як і 
хто подорожує по 

місту 

WB p.108 

135.  Подорожуючи по місту 
SB p. 111 

 
 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Систематизувати 
відому інформацію 

Види транспорту Прикметники Детальне розуміння на 
слух та при читанні 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.109 

136.  Подорожуючи по місту 
та поза ним 

SB p. 112 
 

Порівнювати види 
транспорту за різними 

параметрами 

Систематизувати 
відому інформацію 

Види транспорту та їх 
характеристики 

Прикметники. Ступені 
порівняння 

Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту  

Скласти діалог за 
зразком 

WB p.110 

137.  Подорожі. На 
залізничному вокзалі. 

SB p. 113 
 

Обирати оптимальний 
вид транспорту для 

своєї подорожі 

Систематизувати 
відому інформацію. 
Соціальні правила 

поведінки 

Види транспорту та їх 
характеристики 

Прикметники. Ступені 
порівняння 

Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту на 

слух 

Скласти діалог за 
зразком 

WB p.111 

138.  Моя улюблена 
подорож 
SB p. 114 

 

Повідомляти про 
минулі події 

Систематизувати 
відому інформацію. 
Соціальні правила 

поведінки 

Види транспорту та їх 
характеристики 

Прикметники. Ступені 
порівняння 

Розуміти зміст тексту 
особистого характеру 

Вміти реагувати на 
твердження 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.112 

139.  Моя улюблена Повідомляти про Систематизувати Природні дива Прикметники. Ступені Розуміти зміст тексту Обмінюватися WB p.113 
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подорож 
SB p. 115 

 

минулі події відому інформацію. 
Соціальні правила 

поведінки 

порівняння особистого характеру 
Вміти реагувати на 

твердження 

інформацією 
 

140.  Транспорт у всьому 
світі. Знайомство з 

культурою 
SB p. 116-117 

 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Незвичайний транспорт Прикметники. Ступені 
порівняння 

Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту 

Обмінюватися 
інформацією. 

Написати про самий 
незвичайний 

транспорт за зразком 
 

WB p.114 

141.  Канікули у моря. 
Відпрацювання 

стратегій підготовки до 
KEY 

SB p. 118 
 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Знаходити і розуміти 
нову інформацію 

 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB p.115 

142.  Подорожуючи по місту 
 

Ставити та відповідати 
на запитання 

Аргументувати свій 
вибір 

Розвиток навичок 
самооцінки 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Повторення та 
узагальнення вивченого 

Розуміти деталі при 
сприйнятті тексту 

Обмінюватися 
інформацією 

 

WB 
pp.116-117 

143.  Web-zone        

144.  Тест (граматика, 
лексика, 
функціональна 
англійська) 

       

145.  Тест (читання, 
аудіювання, письмо) 

       

146.  Заключний тест (Final test) 

 

*Робота з відео – додаткових 10 годин 
*Ресурси для вчителя онлайн – додаткових 10 годин 


