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Календарно-тематичне планування Open Doors 1.  5 клас, 4 уроки на тиждень. I семестр  
Мовний матеріал Письмо Аудіювання Читання № 

уро 
ку 

Дата Сфери 
(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

 
Експоненти функцій Лексичний Граматичний Фонетичний    

1.   Дозвілля 
Unit 1. 
На дискотеці 
SB p. 4 

Привітатися. 
Позитивно 
відреагувати 
на пропозицію 

Hello! 
Hi! 
Look! 
Brilliant! 

Present Simple: 
дієслово “to be” 
(am, is) 

Інтонація 
запитання 
What’s your 
name? 

WB p.3, e.1-4 SB p. 4, t. 1 SB p. 4 

2.   Знайомство 
SB p. 5 

Розповісти про 
себе та запитати 
когось 

I’m 12. My name is… 
How old are you? 
What’s your name? 

A, an, and, are, bus, eight, 
eighteen, eleven, fifteen, five, 
four, fourteen, he’s, Hello, Hi, 
How old?, I’m, is, it’s, my, 
name, nine, nineteen, number, 
on, one, seven,  etc. 
(Див. TB p. 11) 

Present Simple: 
дієслово “to be”(are) 
Кількісні числівники 

Звуки 
[J] – three     
[I] – six   

WB p.3, e. 5 SB p. 5, t. 2-4 SB p. 5, e. 5 

3.   Лист до товариша 
SB p. 6 

Розповісти про 
друга 

Mike is my friend. 
He is 16 years old. 

Present Simple: 
дієслово “to be” з 
особовими 
займенниками 

Коротка і повна 
форми дієслова 
“to be”: I’m – I am, 
What’s – What is  

WB p.4, e.1-2 
SB p. 6, e.2-5 

SB p. 6, t. 1 SB p. 6, e. 1-5 

4.   Англійський 
алфавіт 
SB p. 7 

Запитати та 
відповісти про 
написання слів 

How do you spell 
“pizza”? 
P-I-Z-Z-A 

Adult, am, double Z, friend, 
he, How do you spell?, I, it, 
letter, no, orange, pizza, she, 
student, table, teenager, they, 
umbrella, etc. 
(Див. TB p. 13) 

Артиклі: a/an, the Алфавіт WB p.5, e.3-6 
SB p.7, e.6, 7 

SB p. 7, t. 7 SB p. 7, e. 6 

5.   Дати: дні тижня та 
назви місяців 
SB p. 8 

Назвати дати March is the third 
month of the year. 

Порядкові 
числівники. 
Прийменники: on, in 

Звук 
[T] – three   

WB p. 6 
SB p. 8, e. 5 

SB p. 8, t. 
8,9,10 

SB p. 8, e. 1-5 

6.   Розклад уроків у 
школі 
SB p. 9 

Запитати й 
розповісти про 
розклад уроків 

What is the first lesson 
on Monday? 
History. 

April, Art, August, break, 
chocolate, coffee, Coke, 
Computer studies, Cookery, 
day, December, disco, etc. 
(Див. TB p. 15) 

Прийменник “on” з 
днями тижня 

Звуки 
[N], [T], [Dq], [DI] 

WB p. 7 
SB p. 9, e. 2 

SB p. 9, e. 1 SB p. 9, e. 1-3 

7.   Улюблені заняття 
у вільний час 
SB p. 10 

Запитати й 
розповісти про 
улюблені 
заняття 

What is his favourite 
sport? 
His favourite sport is 
tennis. 

Athletics, baseball, favourite, 
football, gymnastics, her, his, 
ice hockey, school, sport, 
swimming, etc. 
(Див. TB p. 16) 

Присвійні 
займенники. 
Присвійний відмінок 
іменників 

Звуки 
[eI], [Iq], [IN] 

WB p.8, e.2, 3  
SB p.10, e.2, 4 

SB p. 10, t. 11 SB p. 10, e. 1 
WB p.8, e.1 

8.   Домашнє читання 
9.   Щоденник 

досягнень 1 
SB p. 11 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 11, e. 6 SB p.11, e.1-5 Пісня “The 
Seven Days a 
Week Blues” 
SB p. 11, t. 12 

SB p. 11 

10.   Тематична атестація 
11.   Моя країна 

Unit 2. 
Знайомство 
SB p. 12 

Формально та 
неформально 
привітатися  

Good morning! 
Good afternoon! 
Hi! Hello! 
Goodbye! Bye! 

Форми дієслова “to 
be”: am, is, are 

Інтонація 
окличного 
речення 

WB p. 9, e. 1-
3 

SB p.12, t.1 SB p. 12, e. 1 

12.   Звідки ти? 
SB p. 13 

Розповісти, хто 
звідки 

Where are you from? 
I am from… 

A hundred, aren’t, Brazil, 
Britain, Bye!, eighty, 
England, false, fifty, forty, 
from, Good afternoon!, Good 
evening!, Good morning!, 
Goodbye!, Goodnight!, etc. 
(Див. TB p. 20) 

Кількісні числівники 
від 21 до 100 

Звуки 
[R], [x] 

WB p. 9, e. 4 SB p.13, t.2-6 SB p. 13, e. 1 

13.   Мої зарубіжні 
ровесники 
SB p. 14 

Розповісти 
звідки ти і твої 
друзі 

Where is Linda from? 
She is from… 

America, at, Australia, boy, 
expensive, girl, Greek, Italy, 
Poland, restaurant, Scotland, 
teacher, that, these, this, 
those, etc. 

Present Simple: 
питальна та 
заперечна форма 

Вимова 
скорочених форм 
[Rnt], [Isnt],  
[aIqm] 

WB p.10, e.1-4 
SB p. 14, e. 2 

SB p.14, t.1 SB p.14, e.2, 3  
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14.   Мої друзі 
SB p. 15 

Отримати 
інформацію 
про особу 

I’m from Ireland. 
Are you? 

those, etc. 
(Див. TB p. 21) 

Вказівні займенники. 
Вживання великих 
літер при написанні 
географічних назв 

Звук 
[D] – this  

WB p.11, e.5-7 
SB p. 15, e. 5 

SB p.15, e.5 SB p. 15, e. 7 

15.   У класі 
SB p. 16 

Описати 
класну кімнату 

There is a blackboard in 
the classroom. 

There is… 
There are… 

Вимова структур 
[Deq(r)Iz] 
[DeqrR] 

WB p.12 e.1-4 SB p. 16, t. 
7,8 

SB p. 16, e. 2 

16.   Об’єднане 
Королівство 
Великої Британії і 
Північної Ірландії 
SB p. 17 

Запитати та 
відповісти про 
розташування 
географічних 
об’єктів 

There are three countries 
in ‘Great Britain’.  They 
are… Where is London? 
It’s in the south-east of 
England. 

Blackboard, book, centre, 
chair, classroom computer, 
country, desk, door, east, 
Great Britain, light, London, 
man, map, north, north-east, 
north-west, Northern Ireland, 
pen, picture, ruler, etc. 
(Див. TB p. 23) 

Прийменники місця: 
in, at, on 

Звуки 
[J], [L], [n] 

WB p.13, e.1-2 
SB p. 17, e. 3 

SB p. 17, t. 9 SB p. 17, e. 2 

17.   Мій друг по 
листуванню 
SB p. 18 

Розповісти 
другу по 
листуванню про 
себе 

My name is Helen. This 
is my first name. My 
family name is Jones. 
I’m from… 

Age, class, Dear, family, How 
many?, singer, town, Which?, 
Who?, etc. 
(Див. TB p. 25) 

This is… Інтонація 
розповідного 
речення 

WB p.14, e.1-3 
SB p. 18, e. 2 

SB p. 18, t. 10 SB p. 18, e. 
1,4 

18.   Домашнє читання 
19.   Щоденник 

досягнень 2 
SB p. 19 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 19, e. 6 SB p.19, e.1-5 Пісня “We are 
the champions” 
SB p. 19, t. 11 

SB p. 19 

20.   Проектна робота 1 “Моя школа” SB p. 100, TB p. 108 
21.   Тематична атестація 
22.   Тест 1 (TB p. 126-129) 
23.   Моя сім’я 

Unit 3. 
Сім’я Ніка 
Джонсона 
 SB p. 20 

Розповісти про 
сім’ю 

Nick Johnson lives with 
his parents, and his 
sister. 

Присвійний 
відмінок іменників 

Звуки 
[J], [I] 

WB p. 15, e. 1 SB p. 20, t. 1 SB p. 20, e. 1 

24.   Знайомтеся: моя 
родина 
SB p. 21 

Представити 
когось і 
відреагувати на 
представлення 

Who is this? 
This is my mum. 
Hello, Mrs Johnson. 
Pleased to meet you. 

Bank, brother, called, cousin, 
dad, dog, grandparent, hate, 
like, live, Mr, Mrs, mum, 
Nice/Pleased to meet you, 
parents, sister, supermarket, 
visitor, work, etc. 
(Див. TB p. 28) 

Запитання з “Who” Звуки 
[u], [H] 

WB p. 15, e. 2 
SB p. 21, e. 2 

SB p.21, t.2-4 SB p.21, e.1-6 

25.   Що роблять мої 
друзі 
SB p. 22 

Надати 
інформацію 
про когось 

They work in a 
supermarket. 

Present Simple: 
Ствердна форма 

Звуки 
[s], [z] 

WB p.16, e.1-3 SB p.22, e. 3 SB p.22, e.1-3 

26.   Чиє це? 
SB p. 23 

Запитати й 
відповісти про 
приналежність 
предметів 

Whose book is this? 
It’s Sue’s. 

Apple, cassette, children, 
dancing, father, for, its, our, 
shop, son, their, Whose?, 
with, word 
(Див. TB p. 29) 

Однина та множина 
іменників. 
Запитання з “Whose” 

Звуки 
[q], [Dq], [DI] 

WB p.17, e.4-6 
SB p.23, e.4-6 

SB p.23, e.7, 8 SB p.23, e.4-8 

27.   Члени родини 
SB p. 24 

Запитати й 
відповісти про 
членів родини 

Who’s this boy? 
That’s my brother. 
What’s his name? 
His name is Brian. 

This/these 
That/those 

Звуки 
[D], [eq] 

WB p.18, e.1-3 SB p. 24, t.5, 6 SB p.24, e.1, 3 

28.   Країни й 
національності 
SB p. 25 

Назвати країни 
й національ-
ності людей, 
які там живуть 

She’s form Spain. 
She’s Spanish. 

American, Argentina, 
Argentinean, aunt, Australian, 
Brazilian, British, China, 
Chinese, daughter, Egypt, 
Egyptian, grandchildren, 
granddaughter, grandfather, 
grandson, Japanese, mother, 
Polish, Spanish, etc. 
(Див. TB p. 31) 

Скорочення дієслів-
зв’язок: 
I’m = I am 
He’s = He is 
We’re = We are 

Вимова назв 
країн і 
національностей 

WB p.19, e.1-3 
SB p.25, e.2, 3 

SB p. 25, t.7,8 SB p.25, e.2, 3  

29.   Лист до 
зарубіжного 
ровесника про свою 
сім’ю 

Скласти лист 
про себе та 
свою сім’ю 

Dear Helen, … Basketball, but, classical, date, 
hospital, hotel, jazz, pop, study, 
all, around, enclose, etc. 

Сполучники: and, 
but 

Інтонація 
розповідного 
речення 

WB p. 20, e.2 SB p. 26, t. 9 SB p.26, e.1-3 
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зарубіжного 
ровесника про свою 
сім’ю 
SB p. 26 

про себе та 
свою сім’ю 

I enclose a postcard and 
a photo of my family. 
Best wishes. 

hospital, hotel, jazz, pop, study, 
all, around, enclose, etc. 
 (Див. TB p. 33) 

but розповідного 
речення 

SB p. 26, e. 2 WB p.20, e.1 

30.   Домашнє читання 
31.   Щоденник 

досягнень 3 
SB p. 27 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 27, e. 6 SB p.27, e.1-5 Пісня “All 
around the 
world” 
SB p. 27, t. 10 

SB p. 27 

32.   Тематична атестація 
33.   Покупки 

Unit 4 
У кафе 
SB p. 28 

Запитати про 
наявність 
чогось 

Is there any salad? 
Are there any 
sandwiches? 
Would you like a Coke? 

There is/There are Інтонація 
загального 
запитання з is, are 

WB p.21, e.1 SB p.28, t. 1 SB p.28, e. 1 

34.   Улюблені страви 
SB p. 29 

Запитати про 
улюблені 
страви 

Does Ana like 
hamburgers? 
No, she doesn’t. 

Any, cheeseburger, come, do, 
cup, does, doesn’t, don’t, drink, 
eat, fish, food, fruit juice, 
hamburger, octopus, people, 
Pepsi, pie, please, some, soup, 
thanks, vegetable, would, etc. 
(Див. TB p. 36) 

Present Simple: 
загальні запитання й 
короткі відповіді 

Звуки 
[L], [Q] 

WB p.21, e.2, 3 SB p.29, t.2-4 SB p.29, e.1-6 

35.   Смаки та 
уподобання 
SB p. 30 

Запитати й 
відповісти про 
улюблені 
страви друзів 

Does Sue like fish? 
No, she doesn’t. 
Sue doesn’t like fish. 

Present Simple: 
загальні запитання 
та заперечна форма 

Вимова 
скорочень: don’t, 
doesn’t  

SB p.30, e.2-4 
WB p.22, e.1-2 

SB p.30, e. 1 SB p.30, e.1-4 

36.   Що в моєму 
холодильнику 
SB p. 31 

Назвати 
продукти 

There is some milk. 
There aren’t any eggs. 

Cheese, chips, egg, fridge, 
milk, pea, Portuguese, salt, 
say, tomato, water 
(Див. TB p. 37) 

Some, any Інтонація речень 
із зворотом: 
There is/There are 

SB p.31, e. 
6,8,9 
WB p.23, e.3-6 

SB p.31, e.5, 7 SB p.31, e. 
5,7,10 

37.   У супермаркеті 
SB p. 32 

Вказати на 
наявність того 
чи іншого 
предмета 

Here’s the bread. 
Here are the bananas. 

Here is (Here’s) 
Here are 

Вимова: 
Would you like? 

WB p.24, e.1-3 
SB p. 32, e. 2 

SB p.32, t.5 SB p.32, e. 3 

38.   На уроці 
математики 
SB p. 33 

Зробити 
математичні 
приклади 

Three times eight equals 
twenty-four. 

Banana, beef, bread, carrot, 
chicken, divided by, equals, 
here, hungry, lamb, lemon, 
meat, minus, multiplied by / 
times, now, onion, plus, etc. 
(Див. TB p. 40) 

Математичні 
приклади 

Вимова нових 
слів та інтонація 
математичних 
прикладів 

WB p.25, e.1-3 
SB p.33, e.1-4 

SB p.33, e.1, 2 SB p.33, e. 2,3 

39.   У шкільній їдальні 
SB p. 34 

Запитати й 
розповісти про 
страви в шкіль-
ній їдальні та 
про їх вартість 

There are three kinds of 
soup in the menu. 
The soup costs forty 
pence. 
How much does it cost? 

Choose, cost, dessert, healthy, 
How much?, kind, meal, menu, 
pence, price, again, vegetarian, 
come, on, crisps, etc. 
(Див. TB p. 41) 

How much is…? 
How much does … 
cost?  

Інтонація 
запитання з 
“How much…” 

SB p.34, e.2 
WB p.26, e.1-2 

SB p.34, t.6 SB p.34, e.1 
WB p.26, e.1  

40.   Домашнє читання 
41.   Щоденник 

досягнень 3 
SB p. 35 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 35, e. 6 SB p.35, e.1-4 Пісня “One, 
two, one, two, 
three!” 
SB p. 35, t. 7 

SB p.35, e.5 

42.   Проектна робота 2 “Моя сім’я” SB p. 101, TB p. 108 
43.   Тематична атестація 
44.   Тест 2 (TB p. 130-133) 
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45.   Мій дім 
Unit 5. 
У гостях у 
товариша 
SB p. 36 

Попросити 
дозволу 

Can we go to the living 
room? 
No, you can’t. 

Модальне дієслово: 
can 

Висхідна та 
низхідна інтонація 

WB p.27, e.1-3 SB p.36, t.1 SB p.36, e.1 

46.   Стосунки між 
батьками і дітьми 
SB p. 37 

Назвати час What’s the time? 
It’s quarter to nine. 

Bed, breakfast, can, can’t, 
dictionary, garage, get up, go, 
half, home, home-work, house, 
leave, listen, living-room, loud, 
o’clock, etc. 
(Див. TB p. 45) Модальне дієслово: 

can. 
Запитання і 
відповіді про час 

Звуки 
[E:] – girls 
[e] – ten  

SB p.37, e.5 
WB p.28, e.1, 2 

SB p.37, t.2-4 SB p.37, e.1 

47.   Я та мої друзі 
SB p. 38 

Розповісти про 
себе та друзів 

Linda doesn’t like ice-
cream. 

Present Simple: 
повторення 

Вимова нових 
слів 

SB p.38, e. 1,3 SB p.38 SB p.38, e.2 

48.   Календар 
SB p. 39 

Назвати дати What’s the date today? 
It’s Monday, June the 
thirteen. 

By, cannot, city, dining-room, 
dinner, eighteen, fifteen, 
fourteen, kitchen, match, 
midnight, nineteenth, etc. 
(Див. TB p. 46) 

Форми модального 
дієслова: can 

Звук 
[T] – ninetieth  

WB p.29, e.3-6 SB p. 39, t. 
5,6 

SB p. 39, e. 4-
9 

49.   Дім сера Едварда 
SB p. 40 

Запитати й 
відповісти про 
місцезнаходжен- 
ня когось 

Where’s the thief? 
He’s in the bedroom! 

Запитання з “where” Звук 
[N] 

WB p.30, e.1, 2 SB p.40, t.7, 8 SB p. 40, e. 1 

50.   Оселі в різних 
частинах світу 
SB p. 41 

Запитати й 
відповісти, хто 
де живе 

Who lives in a large city? 
Peter lives in a small 
flat in Budapest. 

Balcony, basement, bathroom, 
bedroom, farm, flat, garden, 
hall, Hungarian, igloo, Indian, 
large, near, ocean, piano, 
policeman, roof, shower, Sir, 
small, stairs, tent, etc. 
(Див. TB p. 48) 

Present Simple: третя 
особа однини 

Звуки 
[s], [z] 

WB p.31, 1-4 
SB p. 41, e. 3 

SB p.41, t. 9 SB p.41, e. 1,2  

51.   Дім, в якому я 
живу 
SB p. 42 

Розповісти про 
свій дім 

I live in a small house in 
the country. 

Dream, inside, loo, outside, 
type, village, coast, down, etc. 
(Див. TB p. 51) 

Порядок слів у 
розповідному реченні 

Інтонація 
розповідного 
речення 

SB p.42, e. 
2,3,5 
WB p.32, e.1-3 

SB p.42, e.1 SB p. 42, e. 1 

52.   Домашнє читання 
53.   Щоденник 

досягнень 5 
SB p. 43 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 43, e. 6 SB p.43, e.1-5 Пісня “Gordon 
the Ghost” 
SB p.43, t.10 

SB p.43, e.1, 4 

54.   Тематична атестація 
55.   Одяг 

Unit 6. 
У крамниці 
спортивного одягу 
SB p. 44 

Запитати про 
наявність того 
чи іншого 
товару в 
крамниці 

Have you got any red T-
shirts? 

Дієслово “have got”: 
ствердна, запитальна 
і заперечна форми 

Інтонація у 
діалозі 

WB p.33, e.1 SB p.44, t.1 SB p.44, e.1 

56.   Речі, які ми 
носимо 
SB p. 45 

Дати інструкції. 
Запитати про 
колір речей 

Don’t be late! 
What colour is Nick’s 
shorts? 

Be, black, blue, cap, careful, 
clothes, colour, green, grey, 
has/hasn’t got, have/haven’t 
got, hot, insert, late, money, 
pair, red, shorts, T-shirt, 
tracksuit, trainers, white, etc. 
(Див. TB p. 54) 

Дієслово “have got”: 
запитання й короткі 
відповіді 

Звуки 
[A] – London  
[x] – black  

WB p.33, e.2, 3 SB p.45, t.2, 3 SB p.45, e.1-5 

57.   Улюблений одяг 
SB p. 46 

Розповісти про 
одяг друзів 

Darren has got a black 
baseball cap. 

Дієслово “have got”: 
повна тa коротка 
форми 

Звук 
[h] – has  

SB p.46, e.2-4 
WB p.34, e.1-3 

SB p.46 SB p.46, e.1-4 

58.   Вибір покупки 
SB p. 47 

Відмовитись від 
речі й запитати 
про іншу 

I don’t like this green T-
shirt. Have you got a 
blue one? 

Big, cheap, cold, follow, 
forget, hasn’t, jacket, jeans, 
me, OK, quiet, scarf, stupid, 
tickets, travel 
(Див. TB p. 55) 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Імперативна 
інтонація 

SB p.47, e.7-9 
WB p.35, e.4, 5 

SB p.47, t.4 SB p.47, e.5-7 

59.   Різні стилі одягу 
SB p. 48 

Запитати й 
відповісти про 
колір речей 

What colour is Sue’s 
sweater? 
It’s green. 

About, ancient, animal, anorak, 
article, blouse, brown, coat, 
danger, destroy, dolphin, dress, 
elephant, gloves, magazine, 
natural science, orange, protect, 
save, forget, rainforests, etc. 

Запитання з “What 
colour” 

Вимова назв 
кольорів 

WB p.36, e.1-3 SB p.48, t.5, 6 SB p.48, e.3 
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60.   Тварини в 
небезпеці 
SB p. 49 

Здобути 
інформацію 

Save the elephant! 
Protect the panda! 

save, forget, rainforests, etc. 
(Див. TB p. 57) 

Спеціальні запитання. 
Наказовий спосіб 
дієслова 

Інтонація 
спеціальних 
запитань 

WB p.37, e.1 SB p. 49 SB p.49, e.1-3 

61.   Домашні 
улюбленці 
SB p. 50 

Розповісти про 
домашніх 
тварин 

Emma has got a white 
rat. It is called Winston. 

Canary, cat, hamster, horse, 
love, pet, rabbit, rat, real, 
tortoise, etc. 
(Див. TB p. 58) 

Порядок слів 
розповідного 
речення 

Звук 
[x] – hamster  

WB p.38, e.2-4 
SB p.50, e. 4 

SB p.50, t.7 SB p.50, e.1, 3 
WB p.38, e.1, 3 

62.   Домашнє читання 
63.   Щоденник 

досягнень 6 
SB p. 51 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.51, e.6 SB p.51, e.1-5 Пісня “Fashion 
Queen!” 
SB p.51, t.8 

SB p.51, e.3 

64.   Проектна робота 3 “Моя улюблена тварина” SB p. 102, TB p. 109 
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Календарно-тематичне планування по Open Doors. 5 клас, 4 уроки на тиждень. ІІ семестр 
Мовний матеріал Письмо Аудіювання Читання  

№ 
уро 
ку 

Дата Сфери 
(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

 
Експоненти функцій Лексичний Граматичний Фонетичний    

65.   Тематична атестація 
66.   Тест 3 (TB p. 134-137) 
67.   Спорт та ігри 

Unit 7 
У спортивному 
центрі 
SB p. 52 

Розповісти про 
заняття 
спортом 

Nick and Ana are at the 
Leisure Centre.  They 
are playing table tennis. 

Present Continuous і 
Present Simple 

Звуки 
[x], [R] 

WB p.39, e.1 SB p.52, t.1 SB p.52, e.1-4 

68.   Спортивні ігри 
SB p. 53 

Запитати та 
відповісти про 
вміння щось 
робити 

Can you play table 
tennis? 
Yes, I can. 

Cartwheel, every, handstand, 
head, How often, kick, once, 
Sports Centre, stand, swim, 
table tennis, team, twice, 
weight-train, whistle, win, 
game, goal, etc. 
(Див. TB p. 62) 

Present Continuous у 
порівнянні з Present 
Simple 

Звук 
[q] 

WB p.39, e.2 SB p.53, t.2-4 SB p.53, e.1-5 

69.   Що ти робиш 
зараз? 
SB p. 54 

Розповісти, хто 
що робить в 
даний момент 

I’m playing. 
You are listening to 
music. 

Present Continuous: 
формування 

Звук 
[IN] 

SB p.54, e.3 
WB p.40, e.1-3 

SB p.54 SB p.54, e.1, 2 

70.   Щоденні дії та дії 
в даний момент 
SB p. 55 

Розповісти про 
щоденні дії та 
дії в даний 
момент 

They watch TV 
everyday. 
They are watching TV 
now. 

a.m., at the moment, basket, 
boring, dance, learn, mean, 
new, p.m., programme, rain, 
really, run, sit, sleep, wait 
(Див. TB p. 63) 

Present Continuous у 
порівнянні з Present 
Simple. 
Модальне дієслово 
“can”: дозвіл чи 
здатність 

Звуки 
[Fq], [Iq] 

SB p.55, e.5-7 
WB p.41, e.4-7 

SB p.55, t.5 SB p.55, e.4 

71.   Тіло людини 
SB p. 56 

Назвати 
частини тіла 
людини 

Touch your left eye! 
Touch your right leg! 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Вимова нових 
слів 

WB p.42, e.1, 2 SB p.56, t.6-8 SB p.56, e.1-5 

72.   Уроки фізичної 
культури 
SB p. 57 

Розповісти про 
урок 
фізкультури 

In the UK, school sports 
are usually called 
“Games”.  All 
schoolchildren attend 
sports lessons. 

Arm, back, chess, chest, ear, 
cricket, eye, face, finger, foot, 
hair, hand, hockey, ice-skating, 
indoor, left, leg, lips, mouth, 
nose, outdoor, right, rugby, 
sailing, swimming-pool, etc. 
(Див. TB p. 65) 

Present Simple: 
шкільна програма 

Звук 
[T] 

WB p.43, e.1, 2 SB p.57, t.9 SB p.57, e.1, 2  

73.   Розпорядок дня 
школяра 
SB p. 58 

Розповісти й 
запитати про 
розпорядок дня  

I always get up at 6.15 
and I have a small 
breakfast at 6.30. 

How long?, hour, minute, 
practise, start, always, early, 
etc. 
(Див. TB p. 67) 

Present Simple: 
щоденні дії 

Звуки 
[s], [z] 

WB p.44, e.3 SB p.58, t.10 SB p.58, e.1-4 
WB p.44, e.1, 2 

74.   Домашнє читання 
75.   Щоденник 

досягнень 7 
SB p. 59 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.59, e.6 SB p.59, e.1-4 Пісня “Doing 
the Hokey 
Cokey!” 
SB p. 59, t. 11 

SB p.59, e.1-6 

76.   Тематична атестація 
77.   Наше життя 

Unit 8. 
У вечері 
SB p. 60 

Розповісти, що 
ти робиш 
увечері 

Nick is in his room.  He 
is watching a TV 
programme about 
holidays. 

After, always, babysit, bath, 
cinema, downstairs, feed, 
hardly ever, has, have, help, 
invite, midday, never, 
newspaper, often, radio, read, 
sometimes, upstairs, usually, 
wash up, etc. 

Present Simple і 
Present Continuous 

Вимова нових 
слів 

WB p.45, e.1  SB p.60, t.1 SB p.60, e.1-4 
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78.   Що ми робимо 
кожного дня 
SB p. 61 

Запитати й 
відповісти про 
частоту 
виконання 
певних дій 

How often do you play 
football? 
Sometimes. 

newspaper, often, radio, read, 
sometimes, upstairs, usually, 
wash up, etc. 
(Див. TB p. 70) 

Present Simple: 
запитання з “How 
often?” 

Звуки 
[A] – supper 
[q] – often  

SB p. 61, e.1, 2 
WB p.45, e.2, 3 

SB p.61, t.2, 3 SB p.61, e.1-5 

79.   Чим займається 
моя сім’я 
SB p. 62 

Запитати й 
відповісти, чим 
займаються 
члени сім’ї 
зараз 

Is Joe playing football? 
No, he isn’t. He’s 
watching TV. 

Present Continuous: 
загальні запитання. 
(Question words) 
 

Звук 
[N] – watching  

SB p. 62, e. 2 
WB p.46, e.1, 2 

SB p. 62 SB p. 62, e. 1-
3 

80.   Екскурсія у місто 
SB p. 63 

Описати свої 
дії в певний 
час 

It’s eight o’clock in the 
morning. My family and I 
are having breakfast at 
the moment. 

A lot, abbreviation, brush, 
crazy, kid, look, photo, 
project, take, talk, together, 
visit, million, crown jewels 
(Див. TB p. 71) 

Present Simple і 
Present Continuous 

Звук 
[J] 

SB p.63, e.5, 7 
WB p.47, e.3-4 

SB p. 63 SB p.63, e. 
4,6,7 

81.   Навколишнє 
середовище 
SB p. 64 

Описати 
кліматичні 
умови 

It’s autumn now.  The 
weather is cold and wet. 

Спеціальні питання 
в Present Simple 

Вимова нових 
слів 

SB p.64, e.2, 4 
WB p.48, e.1-3 

SB p.64, t.4, 5 SB p.64, e.2 

82.   Місто та його 
навколишнє 
середовище 
SB p. 65 

Описати місто, 
його клімат і 
проблеми 

Cambridge is in the east 
of England.  It is an 
ancient city.  The climate 
is warm in the summer 
and cold in the winter.  
There is usually some air 
pollution. 

Agriculture, air, autumn, 
climate, cloudy, desert, dry, 
famous, flat, forest, good, hill, 
industry, land, location, place, 
modern, mountain, pollution, 
population, river, ancient, etc. 
(Див. TB p. 73) 

There is… 
There are… 

Інтонація 
оповідання 

SB p.65, e.3 
WB p.49, e.1, 2 

SB p.65 SB p.65, e.1 

83.   Життя міста 
SB p. 66 

Розповісти про 
роботу поліції 
міста 

There is a message from 
Sergeant Daley.  He is 
in Oxford Street… 

Another, avenue, bag, car, 
carry, criminal, look for, lost, 
message, of course, etc. 
(Див. TB p. 73) 

Present Continuous Інтонація діалогу SB p.66, e.4 
WB p.50, e.2 

SB p.66, t.6 SB p.66, e.1, 3 
WB p.50, e.1 

84.   Домашнє читання 
85.   Щоденник 

досягнень 8 
SB p. 67 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.67, e.6 SB p.67, e.1-5 Пісня “We 
are working” 
SB p.67, t.7 

SB p.67 

86.   Проектна робота 4 “Навколишнє середовище” SB p. 103, TB p. 108 
87.   Тематична атестація 
88.   Тест 4 (TB p. 138-141) 
89.   Молодь і культура 

Unit 9 
Планування 
вечірки на день 
народження 
SB p. 68 

Надати 
інформацію 
про свої плани 

I’m having a party next 
week. 
I’m sending the 
invitations tomorrow. 

Present Continuous: 
плани на майбутнє 

Вимова нових 
слів 

WB p.51, e.1 SB p.68, t.1 SB p.68, e.1-4 

90.   Плани на уікенд 
SB p. 69 

Запитати й 
відповісти про 
майбутні дії 

What are you doing on 
Saturday afternoon? 
I’m playing basketball. 

Bike, birthday, buy, clean, 
finish, invitation, organize, 
phone, send, then, wash, next, 
open, plan, present, etc. 
(Див. TB p. 78) 

Present Continuous: 
плани на майбутнє 

Склади: одно- та 
багатоскладові 
слова 

SB p.69, e.1,2,4 
WB p.51, e.2 

SB p.69, t.2, 3 SB p.69, e.1-5 

91.   Підготовка 
вечірки 
SB p. 70 

Розповісти про 
плани на 
найближче 
майбутнє 

On Tuesday, Darren is 
buying the food and 
drink. 

Exam, holiday, weekend, 
before, card, deliver, exercise, 
get, group, job, keep, 
memory, mix, most, paper 
boy, person, pick up, put 
back, winner 

Present Continuous: 
теперішні та майбутні 
дії 

Звук 
[N] 

SB p.70, e.3, 4 
WB p.52, e.1-3 

SB p.70 SB p.70, e.1,2 
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92.   Підлітки та робота 
SB p. 71 

Розповісти про 
щоденні дії та 
плани на 
найближче 
майбутнє 

Barry is 15 years old.  
He is a ‘paper boy’.  He 
delivers newspapers to 
houses near his home. 

boy, person, pick up, put 
back, winner 
(Див. TB p. 79) 

Прийменники часу: 
at, on, in. 
Порядок слів у 
реченні 

Вимова нових 
слів 

SB p.71, e.5, 6 
WB p.53, e.4, 5 

SB p.71 SB p.71, e.5-7 

93.   Домашнє читання 
94.   З чого зроблені 

речі навколо нас? 
SB p. 72 

Запитати та 
відповісти з  
чого зроблена 
річ 

What’s this called? 
It’s a guitar. 
What is it made of? 
It’s made of metal and 
wood. 

Спеціальне питання: 
What is it made of? 

Вимова нових 
слів 

WB p.54, e.1, 2 SB p.72, t.4, 5 SB p.72, e.1-3 

95.   Яку музику ти 
любиш  
SB p. 73 

Запитати й 
відповісти про 
музичні 
уподобання 

What’s your favourite 
kind of music? 
Folk music. 

Belt, bottle, coin, cotton, 
elastic band, folk music, 
glass, group, guitar, leather, 
made of, metal, opera, paper, 
plastic, rock, rubber, thing, 
wood, wool 
(Див. TB p. 81) 

Like + іменник 
Like + герундій 

Звук 
[N] 

SB p.73, e.5 
WB p.55 

SB p.73, t.6,7 SB p.73, e.4 

96.   Музика в нашому 
житті 
SB p. 74 

Запитати й 
відповісти, хто 
на яких 
музичних 
інструментах 
вміє грати 

Do you play a musical 
instrument? 
Yes, I play the clarinet. 

All (of), choir, musical, 
musical instrument, none of, 
orchestra, sing, cello, enjoy, 
player, etc. 
(Див. TB p. 83) 

All (of) 
None (of) 

Наголос у вимові 
кількісних 
числівників 

WB p.56, e.2-4 SB p.74, e.8 SB p.74, e.2 
WB p.56, e.1 

97.   Домашнє читання 
98.   Щоденник 

досягнень 9 
SB p. 75 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.75, e.6 SB p.75, e.1-4 Пісня  
“I like jazz” 
SB p.75, t.9 

SB p.75 

99.   Тематична атестація 
100.   Світ навколо нас 

Unit 10 
Добрі новини 
SB p. 76 

Розповісти 
новини 

Good news! Your Uncle 
Dave’s going to visit us. 

Going to: плани на 
майбутнє 

Інтонація добрих 
новин 

WB p.57, e.1 SB p.76, t.1 SB p.76, e.1-4 

101.   Яку країну ти 
хочеш відвідати 
SB p. 77 

Запитати й 
відповісти про 
плани 

Are you going to visit 
Greece? 
Yes, I am. 

Arrive, before, drive, Europe, 
France, going to, miss, 
museum, must, mustn’t, 
news, noise, round, spend, 
travel, turn off, etc. 
(Див. TB p. 86) 

Модальне дієслово 
“must” 

Наголос у бага-
тоскладових 
словах 

WB p.57, e.2 SB p.77, t.2, 3 SB p.77, e.1-5 

102.   Планування 
літнього 
відпочинку 
SB p. 78 

Розповісти про 
наміри й 
попередити 

Mike is going to have 
his holiday in France. 
Hurry up! It’s going to 
rain. 

Going to: плани на 
майбутнє 
Going to: 
попередження 

Інтонація 
попередження 

SB p.78, e.2, 3 
WB p.58, e.1, 2 

SB p.78 SB p. 78, e. 1 

103.   Зустрічайте гостей 
SB p. 79 

Переказати 
новини комусь 

Dave’s coming to 
Britain. We’re going to 
meet him at the airport. 

Accident, Athens, camping, 
dentist, him, How far?, island, 
km, Madrid, Paris, Rio de 
Janeiro, seaside, Sydney, 
them, toothache, us, airport, 
fine, shopping, welcome 
(Див. TB p. 87) 

Особові займенники. 
Модальне дієслово 
“must” (обов’язки й 
заборона) 

Вимова 
числівників. 
Звук 
[T] 

SB p.79, e.4-6 
WB p.59, e.3, 4 

SB p.79, t.4, 5 SB p.79, e.5 

104.   Час і його 
вимірювання 
SB p. 80 

Запитати й 
відповісти про 
вимір часу 

One minute equals sixty 
seconds. 
How many seconds are 
there in a minute? 
There are 60 seconds in 
a minute. 

Asteroid, century, decade, 
Earth, Jupiter, Mars, Mercury, 
millennium, moon, Neptune, 
planet, Pluto, ring, Saturn, 
second, so, space, star, the 
solar system, Uranus, Venus 

Питання з “How 
many?” 
There is 
There are 

Вимова 
числівників. 
Звук 
[D] 

SB p.80, e.1-3 
WB p.60, e.1-4 

SB p.80, t.6 SB p.80, e.1, 3  
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105.   Сонячна система 
SB p. 81 

Розповісти про 
планети 
Сонячної 
системи 

Mercury is very cold at 
night. 

(Див. TB p. 90) Порядок слів у 
реченні 

Звуки 
[T], [D] 

SB p.81, e.3 
WB p.61, e.1-3 

SB p.81, t.7 SB p.81, e.2 

106.   Планети Сонячної 
системи 
SB p. 82 

Запитати й 
надати інформа-
цію щодо планет 
Сонячної 
системи 

How far is Mars from 
the sun? 
Two hundred and 
twenty-eight million 
kilometres. 

Across, at least, many, sun, 
love 
(Див. TB p. 92) 

Складені кількісні 
числівники. 
Питання з “How” 

Вимова 
складених 
кількісних 
числівників 

SB p.82, e.1 
WB p.62, e.1-4 

SB p.82 SB p.82, e.1 

107.   Домашнє читання 
108.   Щоденник 

досягнень 10 
SB p. 83 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 83, e. 7 SB p.83, e.1-6 Пісня “What 
are we going 
to do?” 
SB p.83, t.8 

SB p.83, e.1-7 

109.   Проектна робота 5 “Наші улюблені поп-зірки” SB p. 104, TB p. 110 
110.   Тематична атестація 
111.   Тест 5 (TB p. 142-145) 
112.   Мандруючи 

світом 
Unit 11 
Канікули в 
Шотландії 
SB p. 84 

Розповісти про 
минулі події 

I was at Loch Ness 
yesterday, but monster 
wasn’t. 

Past Simple: to be Інтонація діалогу WB p.63, e.1 SB p.84, t.1 SB p.84, e.1-4 

113.   Визначні місця 
Шотландії 
SB p. 85 

Запитати й 
відповісти про 
минулі події 

Were you in Scotland 
last week? 
Yes, I was. 

Castle, Edinburgh, grandma, 
last, monster, was, wasn’t, 
were, weren’t, joke, silly, 
souvenir, yesterday 
(Див. TB p. 94) 

Past Simple: to be Смисловий 
наголос у реченні 

SB p.85, e.1, 3 
WB p.63, e.2 

SB p.85, t.2, 3 SB p.85, e.2 

114.   Ділові поїздки 
SB p. 86 

Запитати й 
відповісти, хто 
де був 

Where was Steve on 
Wednesday? 
He was in Barcelona. 

Past Simple: to be Звук 
[w] 

SB p.86, e.2, 3 
WB p.64, e.1, 2 

SB p.86 SB p.86, e.1 

115.   Скільки в тебе 
сувенірів? 
SB p. 87 

Запитати й 
відповісти про 
кількість чогось 

How many souvenirs 
have you got? 
Three. 

Drink, each, Lisbon, litre, 
pocket, sugar, birth, land, 
revolution, travel guide 
(Див. TB p. 95) How many + countable 

nouns, plural 
How much + 
uncountable nouns 

Звук 
[h] 

SB p.87, e.4-8 
WB p.65, e.3, 4 

SB p.87 SB p.87, e.4-7 

116.   У крамниці 
сувенірів 
SB p. 88 

Запитати й 
відповісти про 
ціну 

How much are the 
pens? 
They’re seventy pence 
each. 

How much + 
uncountable nouns 

Вимова цін WB p.66, e.1-3 SB p.88, t.4-6 SB p.88, e.2 

117.   Легенди різних 
країн 
SB p. 89 

Висловити свою 
точку зору 

Legends are stories about 
the past. We don’t know 
if the stories are true.  

Badge, beginning, believe, 
carrier bag, conclusion, 
definition, different, end, 
example, fact, film, guidebook, 
important, introduction, legend, 
old, etc. 
(Див. TB p. 96) 

Порядок слів у 
розповідному реченні 

Вимова нових 
слів 

WB p.67, e.1, 2 SB p.89, t.7 SB p.89, e.1-3 

118.   Легенда озера Лох- 
Нес 
SB p. 90 

Розповісти 
якусь легенду 

There is a popular 
legend about … 

Anything, deep, explore, lake, 
long, Mexican, neck, Roman, 
see, etc. 
(Див. TB p. 98) 

Present Simple Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.90, e.3 
WB p.68 

SB p.90, t.8 SB p.90, e.1 
WB p.68 

119.   Домашнє читання 
120.   Щоденник 

досягнень 11 
SB p. 91 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.91, e.6 SB p.91, e.1-5 Пісня “The 
monsters rap!” 
SB p.91, t.9 

SB p.91, e.2,4-
6 

121.   Тематична атестація 
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122.   Мої зарубіжні 
друзі 
Unit 12 
На інтернаціональ- 
ній вечірці 
SB p. 92 

Розповісти про 
свої минулі 
події й 
найближчі 
плани 

Yesterday was the last 
day of our English 
course. 
I’m flying home 
tomorrow. 

Past Simple, 
Present Continuous 
(найближчі плани) 

Інтонація діалогу WB p.69, e.1 SB p.92, t.1 SB p.92, e.1-4 

123.   Спілкування з 
друзями 
SB p. 93 

Розпитати 
свого нового 
знайомого про 
нього 

Is this your first trip to 
England? 
How many languages 
do you speak? 

Address, capital, course, 
flight, international, language, 
next, return, trip, walk, 
assassin, birthplace, 
campaign, celebrate, death, 
defeat, Frenchman, 
government, etc. 
(Див. TB p. 101) 

Дати Низхідна й 
висхідна інтонація 
у реченні 

SB p.93, e.1, 2 
WB p.69, e.2 

SB p.93, t.2 SB p.93, e.3 

124.   Що ти й твої друзі 
робили 
напередодні? 
SB p. 94 

Розповісти про 
дії людей на 
минулому тижні 

Linda and Darren 
watched TV on Friday. 

Past Simple: 
правильні дієслова 

Звуки 
[t], [d], [Id] 

SB p.94, e.2-6 
WB p.70, e.1-4 

SB p.94 SB p.94, e.1 

125.   Відомі люди світу 
SB p. 95 

Розповісти про 
відому людину 

Marie Sklodowska was 
born in 1867, in 
Poland… 

Achievement, bad, biscuit, 
born, celebrate, chemical, 
chemistry, cook, die, 
discover, element, enjoy, 
nationality, Nobel Prize, 
physics, radium, thin, etc. 
(Див. TB p. 102) 

Past Simple: 
правильні дієслова 

Повторення 
голосних звуків 
[J], [I], [e], [x], 
[R], [P], [L], [u], 
[H], [A], [E:], [q] 
SB p.95 

WB p.71, e.5-7 SB p.95, t.3 SB p.95, e.7, 8  

126.   Всесвітнє турне 
поп-групи 
SB p. 96 

Розповісти про 
дати 

When was the second 
concert on this world 
tour? 
It was on June the eighth, 
in San Francisco. 

Past, Present and 
Future 

Звук 
[r] 

WB p.72, e.1, 2 SB p.96, t.4 SB p.96, e.1 

127.   Англійська мова в 
сучасному світі 
SB p. 97 

Розповісти, 
скільки людей 
у світі 
розмовляють 
англійською 

Three hundred million 
people speak English as 
their native language. 
But at least one hundred 
million people now 
study English as a 
foreign language. 

Almost, as, Barcelona, billion, 
Chicago, foreign, New York, 
San Francisco, Tokyo, 
tomorrow, total, Canada, 
communication, descendant, 
everywhere, in fact, more, 
native, need, New Zealand, 
Nigeria, official, Pakistan, 
reign, speaker, therefore 
(Див. TB p. 103) 

Present Simple, 
Past Simple, кількісні 
складені числівники 

Звук 
[N] 

SB p.97, e.2 
WB p.73, e.1-4 

SB p.97 SB p.97, e.1 

128.   Чому я вивчаю 
англійську? 
SB p. 98 

Доповісти 
причини, з яких 
треба вивчати 
англійську мову 

English is important 
because it is an 
international language 
and it helps 
communication. 

Abroad, because, business, 
Cantonese, communication, 
get, Hong Kong, Hungary, 
job, Mandarin, native, whole, 
necessary, reason, useful, did 
(Див. TB p. 105) 

Can 
Present Simple 
Past Simple 

Низхідна й 
висхідна інтонація 
у реченні 

SB p.98, e.2, 3 
WB p.74, e.5 

SB p.98, t.5 SB p.98, e.1 
WB p.74, e.1-4 

129.   Щоденник 
досягнень 12 
SB p. 99 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p.99, e.5 SB p.99, e.1-4 Пісня “He’s 
got…” 
SB p.99, t.6 

SB p.99, e.1-5 

130.   Проектна робота 6 “Наша історія” SB p. 105, TB p. 111 
131.   Тематична атестація 
132.   Тест 6 (TB p. 146-149) 
133.   Домашнє читання 

134.   Читання для задоволення: “Таємниця замкових діамантів”, SB p. 106-108 

135.   Читання для задоволення: “Шейла та злодії”, SB p. 106-108 

 


