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Календарно-тематичне планування за НМК Family and Friends 2
nd

 edition 5, Units Starter – 6 (75 lessons), Oxford University Press 

 

№ 

уро 

ку 

Дата 

Сфера 

(тематика) 

спілкування. 

Тема. Підтема. 

Мовленнєві 

функції 
Експоненти функцій 

Мовний матеріал 

Письмо Аудіювання Говоріння Читання 
Лексичний Граматичний Фонетичний 

Starter. Do something different 

1  ПОВТОРЕННЯ 

Я і моя сім’я і 

друзі 

CB p.4   

 

Привітатися. 

Представити себе та 

друзів. Розповісти 

про свої інтереси, 

щоденні заняття та 

уподобання. 

Hello, Libby. How are 

you? I'm fine, thanks. 

What do you do on 

Fridays, Libby? Oh, I'm 

in a club. We meet every 

Friday. 

Family words, 

do something different, 

we can't wait 

I’m… She's 

coming to see us... 

She's never at 

home...  

I'm going to a club 

meeting. I'm glad 

you've joined. 

Інтонація 

привітань, 

розповідних  

та питальних 

речень 

 

WB p.2 

ex.1, 3 

CB p.4-5  

ex. 1, 2  

CB p.4-5 

ex. 2 

 

CB p.4-5 

ex. 1,3 

WB p.2 

ex.2 

  

2  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка) 

СB p.6 

Описувати події в 

теперішньому і 

минулому. 

I invent lots of different 

things. I'm making a robot 

today. I invented Chip to 

help me in the lab. 

Read a book, do 

homework, paint pictures, 

watch TV, play 

basketball, listen to 

music, water the flowers, 

wash the car 

Present Simple, 

Present 

continuous, 

Past simple, 

irregular verbs 

Інтонація 

розповідних 

речень 

WB p.3 

ex.1, 2, 

3 

WB p. 4 

ex.1, 2 

 

CB p.6 ex.1 CB p.6 ex.4 CB p.6, 

ex. 2, 3 

 

3  Пунктуація 

СB p.7 

Читати тексти та 

окремі речення 

відповідно до 

поставлених 

розділових знаків 

Shopping list: bread, 

milk, eggs. 

How old are you? 

Come here! 

Власні назви Написання 

великої букви у 

власних назвах 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень різних 

типів 

CB p.7 

ex.1 

WB p.5 

ex.2 

CB p.7 ex.2  CB p.6 

ex.1 

WB p.5 

ex.1, 3 

4  Starter Unit  Test (Assessment and Resource CD-Rom) /Online Practice (Starter Unit. Punctuation) 

Unit 1. You can build it! 

5  Готуємося до 

вистави 

CB p.8 

Розуміти на слух 

невелику за обсягом 

розповідь. 

Розіграти  

постановку в ролях. 

 Build the set, tools, wood, 

paint, stuck in the middle 

Вживання різних 

граматичних 

часів:  

Now we need to... 

We've brought 

some paint. You 

can paint the sky.  

I'm going to paint 

the mountains. 

I've never built ... 

 WB p.6 

ex. 3, 4 

СB p.8 ex 1, 

2 

CB p. 8 ex. 

2 

CB p.8 

ex. 3 

WB p. 6 

ex.1, 2 

6  Робочі 

інструменти 

CB p.9 

Вживати в мовленні 

назви інструментів, 

звертаючи увагу на 

порядок слів у 

реченні 

Dad keeps his tools in a 

box in the garage. 

You can use a hammer to 

hit nails. 

Words: rope, saw, 

hammer, roller, tray, nail, 

tools, tape, measure 

Working with words: 

subject, verb, object, 

adjective, adverb  

Вживання 

модального 

дієслова CAN 

Порядок слів у 

реченні 

WB p.124 ex.1 

Вимова 

нових слів і 

словосполу-

чень.  

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

CB p.9 

ex.2 

WB p.7 

ex.1, 3 

CB p.9 ex.1 Optional 

activity - 

TB, p.31 

CB p.9 

ex.3 

WB p.7 

ex.2 

8  Професор і Чіп 

(Граматична 

Розповідати про 

завершені дії, 

You’ve made a mess! 

Have you ever cleaned a 

Ride a horse, be in a play, 

climb a mountain, swim 

Present perfect 

ever, never 

Інтонація 

розповідних 

CB p. 10 

ex.3 

CB p.10 ex.  

1 

CB p.10 

ex.4 

CB p.10 

ex.1, 2 
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сторінка) 

СB p.10 

запитувати та 

розповідати про 

життєвий досвід 

kitchen? I've never made 

a cake. 

in the sea, write a song, 

make a cake. 

WB p.116 

(Grammar Time) 

та питальних 

речень 

WB p.8 

ex.1, 2, 3 

9  Граматична 

сторінка 2  

CB p. 11 

Розповідати, як 

довго тривають дії 

Ben has had woodwork 

lessons since he was 

eight. He's worked on this 

wooden table for two 

weeks.  

Woodwork lessons, 

wooden table 

Present perfect  

for, since  

WB p.116 

(Grammar Time) 

Інтонація 

розповідних 

речень та 

загальних 

запитань 

CB p.11 

ex.3, 4 

WB p.9 

ex.2, 3 

 

СB p.11 

ex.1 

 CB p.11 

ex. 2 

WB p.9 

ex.1 

10  Читацький 

куточок 

“My tree house” 

CB p.12 

Читати оповідання з 

розумінням основної 

ідеї, робити 

передбачення 

 Recycled: vocabulary and 

structures seen previously 

Extra: grass, walls, door, 

window 

Structures seen 

previously 

Інтонація 

розповідних 

речень  

 CB p.12 

ex.2 

CB p.12 

ex.1 

CB p.12 

ex.3 

WB p.10 

ex.1, 2 

11  Перевіримо свої 

вміння 

СВ р.13 

Запитувати та 

відповідати на 

запитання про 

життєвий досвід 

 Words in context: tree 

house, laugh, crooked, 

plans, board, ladder, 

straight, toolbox (CB); 

beach house, shade, 

branches, seaweed (WB) 

Present perfect 

Past simple 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

WB p.11 

ex. 3 

CB p.13 

ex.2 

CB p.13 

ex.4 

CB p.13 

ex.1 

WB p.11 

ex.1, 2 

12  Перевіримо свої 

вміння 

СВ р.14 

Складати вірш, 

враховуючи ритм і 

поділ на склади 

Last week we made a big 

kite. 

We had a lot of fun. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Present perfect 

Past simple 

Ритм та 

інтонація у 

віршованих 

творах 

WB p.12 

ex. 2, 3 

 CB p.14 

ex.1 

CB p.14 

ex. 2, 3, 4 

WB p.12 

ex.1 

13  Повторення 

вивченого 

СB p.15 

Закріпити здобуті 

знання на матеріалі 

пісні 

Have you ever built a 

boat? 

I’ve never made a cake. 

We started working 

together. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Present perfect 

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень. 

Вимова 

ключових 

слів та 

виразів 

WB p.13 

ex.1, 2, 3 

CB p.15 

ex.2 

 CB p. 15 

ex.1 

14    Language Practice Worksheet Unit  1,  Speaking skills worksheet , Unit 1 (Assessment and Resource CD-Rom) 

15    Unit 1 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 2. It’s show time. 

16  Перед виставою 

CB p.14 

Розуміти на слух 

невелику за обсягом 

розповідь. 

Розіграти  

постановку в ролях 

Where is Fin? Oh no! 

What are we going to do? 

My car has just broken 

down. I’m not excited. 

I’m nervous. 

Amateur dramatics Повторення 

вивчених 

граматичних 

часів 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

СB p.16 

ex.3 

CB p.16 

ex.1, 2 

СB p.16 

ex.2 

CB p.16 

ex.1 

WB p.14 

ex.1, 2, 3 

17  На сцені 

CB p.17 

Опанувати 

театральну лексику, 

розпізнавати  та 

вживати у мовленні 

назви предметів 

театрального вжитку 

We used a lot of make-up 

to make Ben’s face look 

scary for play. 

Actors need to learn a 

script before they can be 

in a play. 

 

Words: curtain, stage, 

script, lights, make-up, 

character, costume, 

audience. 

Working with words: 

lights, right, night, 

straight, know, knee, 

knife (CB); knit, fright, 

knot, flight (WB) 

Extra: actors, queen, face, 

clown 

Present Simple 

(affirmative, 

negative, question 

forms) у третій 

особі однини 

 

Silent letters  

gh, k: lights, 

night, 

straight, 

know, knee, 

knife. 

  

CB p.17, 

ex.2 

WB p.15 

ex. 3 

CB p.17 

ex.1, 3 

 CB p.17 

ex.4 

WB p.15 

ex.1 
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18  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінкa) 

CB p.18 

 

Говорити про дії, які 

почалися в 

минулому і вже 

завершилися, і ті, що 

ще тривають. 

It was great! I've cut the 

grass and tidied up all the 

leaves. Has Lisa tidied her 

bedroom? Yes, she has. 

She tidied her bedroom 

yesterday. 

Buy a new schoolbag, 

visit my grandma, do my 

homework, call my 

friend, make my mum a 

birthday card 

Past simple/ 

Present perfect  (у 

порівнянні) 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

CB p.18 

ex.3 

WB p.16 

ex. 1, 2, 3 

CB p.18 

ex.1 

CB p.18 

ex.4 

CB p.18 

ex.1, 2 

19  Граматична 

сторінка 2  

CB p. 19 

Вживати у мовленні 

слова already, yet, 

before, just, дотриму-

ючись правильного 

порядку слів 

I’ve already built the set. 

I haven’t learnt the script 

yet. I haven’t been in a 

play before. Karen has 

just finished the costumes. 

Make lunch, finish 

homework, ride a horse, 

water the plants, do the 

washing up, practise the 

quitar, travel to Spain. 

Present perfect 

Time words 

Інтонація 

стверджувал

ьних та 

заперечних 

речень 

WBp.17 

ex.2, 3 

CB p.19 

ex.4 

CB p.19 

ex.1 

 CB p.19 

ex. 2, 3 

WB p.17 

ex.1 

20  Читацький 

куточок 

“The Crown 

Diamond” (by Sir 

Arthur Conan 

Doyle) CB p.20 

Читати уривок 

художнього твору та 

знаходити потрібну 

інформацію 

 Vocabulary and structures 

seen previously. 

attack, model, notebook 

Present simple, 

Past simple, 

Present perfect 

 

Інтонація 

запитальних 

та 

стверджува-

льних речень 

WB p.18 

ex. 2 

CB p.20 

 ex. 3 

CB p.20 

 ex. 1 

CB p.20 

ex.2 

21  Перевіримо свої 

вміння 

CB p.21 

Розуміти на слух 

інформацію, 

пов’язану з темою 

уроку. Запитати про 

власну думку і 

висловити своє 

відношення 

What do you think 

happens to Moran and 

Merton? 

I think… 

Words in context: servant, 

enter, diamond, detective, 

arrest, note, robbery, 

criminal (CB); props, 

clues, detective, 

investigate(WB) 

Present simple, 

Present perfect. 

Cпеціальні (wh-) 

запитання 

 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень. 

Вимова 

нових слів 

WB p.19 

ex. 1,  3 

CB p.21 

 ex. 3, 4 

CB p.21  

ex.5 

СB p. 21 

ex. 2 

WB p.19 

ex.2 

22  Перевіримо свої 

вміння  

CB p. 22 

Розуміти зміст 

уривку вистави, 

обговорювати 

героїв, місце дії 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Present simple, 

Present perfect. 

Cпеціальні (wh-) 

запитання 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p. 20 

ex. 2 

CB p. 22 ex. CB p. 22 

ex.1 

CB p. 22 

ex. 2, 3, 4 

WB p.20 

ex. 1 

23  Повторення 

CB p. 23 

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

We’ve put on our 

costumes. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Повторення 

граматичних 

часів  Present 

simple, Past 

simple, Present 

perfect 

 WB p. 21 

ex. 3 

CB p. 23 

ex. 2 

 

 WB p. 21 

ex. 1, 2 

24  Language Practice worksheet Unit 2, Speaking skills worksheet , Unit 2 (Assessment and Resource CD-Rom) 

25  Unit 2 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 3. The best party ever! 

26  Нові костюми 

CB p.24  

Розуміти невелику 

за обсягом розповідь 

з новими словами 

Look! There are lots of 

things in this cupboard. 

 They’re not as 

pretty as your 

costumes. 

 

Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

прохання 

WB p.22 

ex.3 

CB p.24 ex. 

1, 2 

CB p.24 ex. 

2 

CB p.24 

ex.1, 3 

WB p.22 

ex.1 

27  Речі навколо нас 

CB p.25 

Розповідати, як 

користуватися 

речами 

You can use a broom to 

sweep the floor. 

Mum uses a feather duster 

to dust the furniture. 

Can you hang the clean 

clothes on the washing 

line, please? 

Words: broom, 

lampshade, sponge, sack, 

rubber gloves, washing 

line, feather duster, cloth. 

Working with words: 

invent/invention, 

congratulate/congratulatio

Словотвір: 

суфікс –ion – 

invention,  

action 

Інтонація 

прохання, 

дозволу. 

WB p.23 

ex.1 

CB p.25 

ex.1, 3 

 CB p. 25 

ex. 2, 4 

WB p.23 

ex.2, 3 
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n, direct/direction, 

decorate/decoration, 

celebrate/celebration,   

act/action (CB) 

discuss/discussion, 

protect/protection, 

collect/collection, 

pollute/pollution (WB) 

28  Граматична 

сторінка 1 

CB p.26 

 

Порівнюємо речі, 

події, явища 

This year, the carnival 

will be better than ever. 

Core:  It's as colourful as 

the carnival in Rio. It's 

not as big as the carnival 

in Rio.  

Extra: festival, music, 

colourful, exciting, 

competition, costume 

Comparatives 

Superlatives 

As… as 

not as… as 

Інтонація 

порівняння 

Вимова 

нових слів 

WB p.24 

ex. 1,2, 3 

CB p.26 

ex.4 

CB p.26 ex. 

1 

 СB p.26 

ex. 1, 2, 3 

WB p.24  

29  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 2) 

CB p.27 

Виражати різну 

ступінь якості 

предметів чи явищ 

It’s too dark now. 

There isn't enough light in 

here. 

Vocabulary and structures 

seen previously. 

Too/ enough Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.25 

ex.  2, 3 

CB p.27 

ex.3 

CB p.27 

ex.1 

CB p.27 ex. 

4 

CB p.27 

ex.1, 2 

WB p.25 

ex. 1 

30  Читацький 

куточок 

“Lost at the 

carnival”.CB p.28 

Читати 

пригодницький 

текст та знаходити 

конкретну 

інформацію в тексті 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: superhero, dressed 

up, waved, crowd 

Повторення 

Past simple – 

Present perfect 

 

Інтонація 

розповідних   

і питальних 

речень 

CB p.28 

ex.3 

WB p.26 

ex. 2 

CB p.28 

ex.2 

CB p.28 

ex.1 

CB p.28 

ex. 2, 3 

WB p. 26 

ex. 1, 2 

31  Перевіримо свої 

вміння  

CB р.29 

Розуміти на слух 

інформацію про 

людей та їхні 

заняття. Здогадува-

тися про значення 

незнайомих слів з 

контексту. 

Have you ever worn a 

costume? 

No, I haven’t. 

What did you wear? 

A dress. 

Words in context: parade, 

speakers, mask, float, 

microphone, crowd, 

dancers, silts (CB); cheer, 

clap, wave, plug in (WB) 

Present perfect-

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

CB p.29 

ex. 1 

CB p.29 

ex.3, 4 

CB p. 29 ex. 

5 

CB p.29 

ex. 2 

WB p.27 

ex.1, 2, 3 

32  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.30 

Скласти  історію, 

обираючи 

запропоновані 

початки і закінчення 

It was the day before the 

carnival. 

Liam was outside the 

costume shop. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Past simple Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.28 

ex. 1, 2, 3 

 CB p.30 

ex.1 

CB p. 30 

ex.2,3, 4 

 

33  Повторення 

 СB р.31  

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

Come to the carnival, join 

the parade. 

See the princesses with 

beautiful crowns 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Comparisons 

Наказовий спосіб 

дієслів 

 WB p.29 

ex.1, 2 

CB p. 31 ex. 

2 

 

 CB p.31 

ex. 1  

WB p.29 

ex.3 

34  Fluency Time! 1 Everyday English 

 

What time does it start? 

The evening performance 

is sold out. Can we see 

the evening performance, 

not the matinee?Are there 

any seats left for that? 

 General and 

special questions 

 WB p.30 

ex.2, 3 

CB p.32 

ex.1, 2 

CB p.32 

ex.3 

CB p.32 

ex.1 

WB p.30 

ex.1 

35  Project + DVD 

Practice 

     WB p. 31 

ex.1 

 CB p. 33 

ex.3, 4 

WB p.31 

ex.3 

CB p.33 

ex.2 

WB p.31 

ex.2, 4 
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36  Extensive reading: non-fiction. Rio Carnival. Notting Hill Carnival CB p.34-35 

37  Language practice worksheet, Speaking skills worksheet,Values Worksheet 3, Unit 3 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

38  Skills Test 1, Fluency Time! 1 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

39  Progress Test 1 (Assessment and Resource CD-Rom) 

40  Extensive reading: fiction. The Trojan Horse CB p.36-37 

Unit 4. Our planet! 

41  Прогулянка до 

парку 

CB p.38 

Розуміти невелику 

за обсягом розповідь 

з новими словами 

Hey, everyone! Guess 

what! Let’s go to the 

wildlife park today. We 

can be on TV. 

Damage, pollution, rubbish 

dump, wildlife park, 

danger, river, environment, 

pretty, beautiful, litter 

Present simple 

Past simple 

Used to 

Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

обурення 

WB p.32 

ex.2 

CB p.38 ex. 

1, 2 

CB p.38 ex. 

2 

CB p.38 

ex.1, 3 

WB p.32 

ex.1 

42  У парку 

CB p.39 

Розповідати про 

навколишнє 

середовище  

You can see lots of 

animals and birds at the 

wildlife park. 

Cars and motorbikes 

make air pollution. 

Words: damage, clean up, 

the environment, litter, 

planet, pollution, rubbish 

dump, wildlife. 

Working with words: 

wildlife park, rubbish 

dump, swimming pool, 

police station, computer 

room, post office (CB); 

duck pond, litter bin, 

beach house, TV crew 

(WB) 

Словотвір: 

Складені слова 

WB p.126-134 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

 

WB p.33 

ex.1, 2 

CB p.39 

ex.1, 3 

 CB p. 39 

ex. 2, 4 

WB p.33 

ex. 3 

43  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 1) 

CB p.40 

Розповідаємо про  

дії, які відбувалися у 

минулому 

We were watching TV 

when Dad came home. 

Steve was eating dinner 

when his friend called. 

Core: Some children were 

playing when we arrived. 

Past simple/Past 

Continuous 

Інтонація 

питальних та 

розповідних 

речень 

WB p.34 

ex. 2 

CB p.40 

ex.3 

CB p.40 ex. 

1 

CB p.40 

ex.4 

СB p.40 

ex. 1, 2 

WB p.34 

ex.1  

44   Граматична 

сторінка 2 

CB p.41 

Розповідати про 

речі, які мали місце 

в минулому, але на 

сьогодні втратили 

актуальність 

There used to be lots of 

litter here. 

The park used to look 

horrible. 

Core: There used to be 

lots of litter here. 

Extra: playground, 

beautiful, children 

Used to Інтонація 

розповідних 

речень 

WB p.35 

ex.  2, 3 

CB p.41 

ex.4 

CB p.41 

ex.1 

 CB p.41 

ex.1, 2, 3 

WB p.35 

ex. 1 

45  Читацький 

куточок 

“An  eco home” 

CB p.42 

 

Читати пізнавальний 

текст та знаходити 

конкретну 

інформацію в тексті 

 Vocabulary and structures 

seen previously. 

Extra:  planet's resources, 

dangerous gases, energy, 

underground, forest 

Повторення 

Past simple – Past 

continuos 

 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

CB p.42 

ex.3 

 

CB p.42 

ex.2 

CB p.42 

ex.1 

CB p.42 

ex. 2, 3 

WB p. 36 

ex. 1, 2 

46  Перевіримо свої 

вміння  

CB р.43 

Розуміти на слух 

інформацію про 

незвичне житло. 

Здогадуватися про 

значення 

незнайомих слів з 

контексту. 

Eco homes don’t harm the 

environment. They use 

alternative energy. 

Words in context: 

electricity, solar panel, 

fossil fuels, alternative 

energy, beam, skylight, 

mud, spring (CB); sailing 

boat, greenhouse, water 

mill, technology (WB) 

Present simple -

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

речень.  

Вимова 

нових слів та 

виразів 

CB p.43 

ex. 1 

WB p. 

126-134 

CB p.43 

ex.2, 3 

CB p.43 ex. 

4 

WB p.37 

ex.1, 2, 3 

47  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.44 

Скласти 

інформативний 

текст, 

використовуючи 

складні речення  

There was a lot of litter in 

the park, so we decided to 

pick it up. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Past tenses Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.38 

ex. 1, 2 

 CB p.44 

ex.1 

CB p. 44 

ex.2,3, 4 
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48  Повторення 

 СB р.45 

Зрозуміти  на слух 

слова пісні, 

опрацювати 

пісенний матеріал 

Every day the sun shines. 

And gives us heat and 

light. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Вживання 

минулих часів  

Past simple, Past 

continuos, Used to 

Особливості 

вживання 

слів у піснях 

WB p.39 

ex.2, 3 

CB p. 45 ex. 

2 

 

 CB p.45 

ex. 1  

WB p.39 

ex.1 

49  Language Practice worksheet, Speaking skills worksheet, Unit 4 (Assessment and Resource CD-Rom)  

50  Unit 4 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 5. Reuse and recycle 

51  Як очистити 

парк 

CB p.46  

Розуміти невелику 

за обсягом розповідь 

з новими словами та 

виразами 

Don’t worry. We can help 

you clean up. 

We’re all dirty, but the 

river will be clean soon. 

  Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

прохання 

WB p.40 

ex.1 

CB p.46 ex. 

1, 2 

CB p.46 ex. 

2 

CB p.46 

ex.1, 3 

WB p.40 

ex.2, 

52  Нове життя 

старим речам 

CB p.47 

Розповідати, як 

сортувати і 

переробляти відходи 

і сміття 

We try to recycle all our 

rubbish. 

Don’t throw your carrier 

bag away. You can reuse 

it. 

Words: oil, bottle bank, 

carrier bag, paper, 

chemicals, recycling 

centre,  metal, battery 

Working with words: 

remove, return, recycle, 

reuse, retell, rewrite (CB); 

recharge, refill, rebuild, 

redecorate (WB) 

Словотвір: 

Префікс re- : 

recycle, reuse 

 

 

Інтонація 

наміру, 

поради. 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

WB p.41 

ex.1 

WB 

p.126-134 

CB p.47 

ex.1, 3 

 CB p. 47 

ex. 2, 4 

WB p.41 

ex.2, 3 

53 

 

 Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 1) 

CB p.48 

Говорити про 

майбутнє, робити 

передбачення 

We will take our rubbish 

to the recycling centre 

next Thursday. 

Core: Now Chip will 

know how to do 

everything and he won't 

make mistake. 

Will and won’t to 

make predictions 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.42 

ex. 2, 3 

CB p.48 

ex.3 

CB p.48 ex. 

1 

CBp.48 ex.4 СB p.48 

ex. 1, 2 

WB p.42 

ex.1  

54  Граматична 

сторінка 2 

CB p.49 

Виражати  майбутні 

дії засобом 

теперішнього час 

Harry isn’t visiting his 

grandparents on Monday. 

He’s having a guitar 

lesson. 

Core: We're leaving at 

two o'clock.  

Extra: grandparents, 

guitar lessons, computer 

games, basketball, 

English lessons 

Present continuos 

with future 

meaning 

 Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.43 

ex.  2 

CB p.49 

ex.3, 4 

CB p.49 

ex.1 

 CB p.49 

ex.1, 2 

WB p.43 

ex. 1 

55  Читацький 

куточок 

“As good as 

news” 

CB p.28 

 

Читати   статтю та 

знаходити 

конкретну 

інформацію в тексті 

 Recycled: vocabulary and 

structures seen previously 

Extra: trainers, scientist, T-

shirts, plastic bottles, 

newspapers, comics, book 

covers, posters, gift boxes 

Повторення: 

Present simple,  

Modals 

 

 

Інтонація 

розповідних   

і питальних  

і окличних 

речень 

WB p.44 

ex. 2 

CB p.50 

ex.2 

CB p.50 

ex.1 

CB p.50 

ex. 2, 3 

WB p.44 

ex. 1 

56 

 

 Перевіримо свої 

вміння  

CB р.51 

Розуміти на слух 

інформацію про 

дітей та їхні заняття. 

Вести бесіду. 

Здогадуватися про 

значення незнайо-

мих слів з контексту. 

What do you recycle? 

I recycle plastic bottles. 

What do you think about 

recycled items in the 

article? 

Words in context: 

greetings card, ribbon, 

bracelet, bus ticket, map, 

car tyre, juice carton, 

wrapping paper (CB); 

stick, glue, cut up, roll 

(WB) 

Present perfect-

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень. 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

CB p.51 

ex. 1 

WB p.45 

ex.3 

CB p.51 

ex.2, 3 

CB p. 51ex. 

4 

CB p.51 

ex. 3 

WB p.45 

ex.1, 2 

57  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.52 

Запропонувати 

шляхи переробки 

старих речей 

Why not take old 

magazines to a local 

doctor’s surgery? They 

will put the magazines in 

the waiting room for 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Making 

suggestions:  

Why not…?  

How about…? 

What about…? 

Інтонація 

пропозиції 

WB p.46 

ex. 2 

CB p.52 

ex.1 

CB p.52 

ex.1 

CB p. 52 

ex.2,3, 4 

WB p.46 

ex.1 
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patients to read. 

58  Повторення 

 СBр.53  

Розставити слова 

пісні у правильному 

порядку. 

Виконати квіз 

Bottles and boxes and 

ribbons and jars. 

Old books and magazines, 

tyres from cars. 

Recycle your rubbish and 

make something new. 

There are so many things 

you can do. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Future simple 

Наказовий спосіб 

дієслів 

Інтонація 

розповідних, 

питальних, 

наказових   

речень 

WB p.47 

ex. 2, 3 

CB p. 5 ex. 

2 

 

 CB p.53 

ex. 1  

WB p.47 

ex.1 

 

59  Language practice worksheets, Speaking skills worksheet,  Unit 5 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

60  Unit 5 test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 6. Crazy about wildlife 

61  Нова 

телепрограма 

CB p.54  

Розуміти невелику 

за обсягом розповідь 

з новими словами 

Please don’t film the river 

yet. It isn’t clean. 

  

 

Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

прохання 

 CB p.54 ex. 

1, 2 

CB p.54 ex. 

2 

CB p.54 

ex.1, 3 

WB p.48 

ex.2, 3 

62  У зоопарку 

CB p.55 

Розповідати про 

парк і про те, що там 

можна побачити 

You can see lots of birds 

here. 

You can have lunch here. 

There are lots of fish here. 

Words: insect house, 

pool, enclosure, picnic 

area, reptile house, aviary, 

gift shop, aquarium. 

Working with words: 

keep, keeper, present, 

presenter, sing, singer, 

invent, inventor, act, 

actor, visit, visitor (CB); 

teach, teacher, direct, 

director, help, helper, 

calculate, calculator (WB) 

Словотвір: 

суфікс – er, – or: 

keeper, presenter, 

inventor, actor. 

Інтонація 

розповідних 

речень 

WB p.49 

ex.2, 4 

CB p.55 

ex.1, 3 

 CB p. 55 

ex. 2 

WB p.49 

ex.1, 3 

63  Граматична 

сторінка 1 

CB p.56 

 

Говоримо про 

майбутні події та 

явища 

We are going to visit our 

cousins this weekend. 

The animals aren’t going 

to adopt a tiger. 

 Going to Інтонація 

розповідних 

і заперечних 

речень 

WB p.50 

ex. 1,2, 3 

CB p.56 

ex.3, 4 

CB p.56 ex. 

1 

 СB p.56 

ex. 1, 2 

  

64  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 2) 

CB p.57 

Виражати 

передбачення про 

очевидні речі 

It's going to fall. Vocabulary and structures 

seen previously. 

Going to Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.51 

ex.  2 

 

CB p.57 

ex.1 

CB p.57 ex. 

4 

CB p.57 

ex.1, 2, 3 

WB p.51 

ex. 1 

65  Читацький 

куточок 

“Gorilla 

Kingdom” 

CB p.58 

Читати науково-

публіцистичний 

текст та знаходити в 

ньому конкретну 

інформацію  

 Vocabulary and structures 

seen previously. 

Extra: waterfalls, naughty, 

enclosure, warm rocks, 

hills, plants, birds, habitat  

Повторення 

Present та Past 

simple  

 

Інтонація 

розповідних   

речень 

WB p.52 

ex. 1 

CB p.58 

ex.2 

CB p.58 

ex.1 

CB p.58 

ex. 2, 3 

WB p. 52 

ex. 1, 2 

66  Перевіримо свої 

вміння  

CB р.59 

Розуміти на слух 

інформацію про 

тварин та їх спосіб 

життя.  

Вести бесіду про 

тварин 

Do you like animals? 

What’s your favourite 

animal? 

What does your favourite 

animal look like? 

Words in context: extinct, 

species, endangered, 

prevent, wild, population, 

circus, threat (CB); 

research, habitat, 

donation, adopt (WB) 

 

Special questions Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

CB p.59 

ex. 1 

WB p.53 

ex.1 

CB p.59 

ex.2, 3 

CB p.59 ex. 

4 

CB p.59 

ex. 3 

WB p.53 

ex. 2, 3 
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65  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.60 

Скласти історію, 

підбираючи 

узагальнюючі 

речення до 

параграфів 

Tigers are large, beautiful 

animals. They are wild 

cats with orange and 

black stripes. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Present simple 

passive 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB p.54 

ex.  3 

 CB p.60 

ex.1 

CB p. 60 

ex.2,3, 4 

WB p.54 

ex. 1, 2 

66  Повторення 

 СB р.61  

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

I’m going to visit forests 

To see tigers hunt and 

run. Then I’ll go to the 

mountains.  

To see pandas in the sun. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Going to  WB p.55 

ex. 2, 3 

CB p. 61 ex. 

2 

 

 CB p.61 

ex. 1  

WB p.55 

ex.1 

 

67  Fluency Time! 2 

CB p.62 

Everyday English 

 

I (don’t) think so… 

I agree… That’s true. 

I’m sorry, but I don’t 

agree.  You’re right. 

I see your point, but… 

 General and 

special questions 

 WB p.56 

ex.3 

CB p.62 

ex.1, 2 

CB p.62 

ex.3 

CB p.62 

ex.1 WB 

p.56 ex. 1, 

2, 

68  Project+ DVD 

Practice 

CB p.63 

     CB p. 56 

ex.3 

 WB p.57 

ex.3 

CB p.33 

ex.2, p.57 

ex.1, 2, 4 

69  Extensive reading: non-fiction. Earth Day CB p.64-65 

70  Language practice worksheet, Speaking skills worksheet, Unit 6 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

71  Values 2Worksheet (Assessment and Resource CD-Rom) 

72  Skills Test 2, Fluency Time! 2 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

73  Progress Test 2 (Assessment and Resource CD-Rom) 

74  Extensive reading: fiction. The Elephant’s child CB p.66-67 

75  Підсумковий урок 


