Методичні засади НМК Get Ready!
Мета
Забезпечити учнів базовими знаннями, навичками і вміннями, сформувати відчуття мови, підготувати
до успішного навчання мови на наступному етапі, навчити учнів алфавіту і лічбі англійською,
ознайомити учнів з основами читання і письма, а також навчити розуміти і використовувати
елементарну лексику та невелику кількість найбільш вживаних виразів.
Матеріал НМК базується на піснях і діяльнісних вправах, ретельно підібраних відповідно до
інтересів та психо-фізіологічних параметрів дітей цього віку і може використовуватись у великих або
малих за кількістю учнів класах.
Копоненти
НМК має два рівні. Навчальною основою кожного рівня є підручник і касета. Крім того,
компонентами одного рівня є прописи, робочий зошит і посібник з елементарної арифметики.
Рівень 1
Підручник вводить всі мовні одиниці даного рівня і вміщує пісні, історії, вірші та ігри. Основна
робота за підручником здійснюється в усному режимі. Учні в основному працюють за кольоровим
іллюстративним буквеним і цифровим матеріалом.
Чорно-білий друкований матеріал, а саме лексика, різноманітні тексти, завдання до вправ, зміст
віршів, пісень та ігор, позначення розділів тощо є методичним компонентом НМК і призначається
для вчителя.
Касета має записи всіх пісень, історій та віршів, вміщенних у підручнику. Вони можуть бути
відтворені в класі на занятті або використані вчителем під час підготовки до уроку.
Прописи (необов’язковий компонент компексу) є навчальним посібником, за яким учні навчаються
писати маленькі літери алфавіту. Особлива увага приділяється формуванню моторної навички, тобто
правильному руху руки. Букви для засвоєння їх написання згруповані у посібнику відповідно до
подібності їх елементів, а не в алфавітному порядку. Прописи також вміщують додаткові вправи на
повторення.
Робочий зошит призначений для формування основних вмінь з читання і письма та для додаткового
опрацювання матеріалу підручника.
Посібник з арифметики (необов’язковий компонент компексу) сприяє навчанню цифр від одного
до десяти, їх написання і вміння арифметичних дій з ними.
Організація НМК
Кожен рівень Get Ready! складається із шестидесяти кроків (Steps). Крок включає одну сторінку
підручника (підкріпленого касетою), половину сторінки прописів, сторінку робочого зошита і
половину сторінки посібника з арифметики. Матеріали та послідовність їх використання ретельно
розроблені і мають бути використані у такому порядку:

Підручник

Прописи
(за бажанням)

Робочий зошит

Посібник з арифметики
(за бажанням)

Календарно-тематичне планування з Get Ready! 1 розроблено методистами видавництва Oxford
University Press з урахуванням типових навчальних планів початкової школи на 2002/2003
навчальний рік – іноземна мова в другому класі: інваріантна складова – одна година на тиждень.
Воно пропонує поурочний розподіл матеріалу. У плануванні для зручності прийняті такі скорочення:
PB – підручник, AB – робочий зошит, Step – крок. Прописи та посібник з арифметики є бажаними,
але необов’язковими компонентами курсу, і тому їх використання не відображене в плануванні. Їх
додаткове застосування в навчальному процесі вимагає збільшення навчальних годин.

