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Календарно-тематичне планування по Open Doors 2.  6 клас, 4 уроки на тиждень. І семестр 

Мовний матеріал Письмо Аудіювання Читання № 
уро
ку 

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти функцій 
Лексичний Граматичний Фонетичний    

1.   Літній відпочинок 
Unit 1 
Зустріч після 
канікул 
SB p. 4 

Запитати 
дозволу 

Can I go to the disco 
tonight? 
No, you can’t. 
Yes, you can. 

Can, can’t 
(дозвіл) 
Past Simple: did 

Звуки 
[t], [d], [Id] 

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

2.   Місця літнього від-
починку 
SB p. 5 

Запитати і 
відповісти про 
вміння щось 
робити 

Can you read Spanish? 
Yes, I can. 

Alphabet, backwards, CD, 
beach, continue, dancer, 
didn’t, fantastic, forwards, 
list, more, odd, out, player, 
same, soon, stop, etc. 
(Див. TB p. 11) Can, can’t 

(здатність) 
Вимова букви “е” 
в закінченнях 
правильних 
дієслів 

WB p.3, e.3 
SB p.5, e.1 

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

3.   Минулі події 
SB p. 6 

Розповісти і 
запитати про 
минулі події 

Helen played tennis 
yesterday. 
Did Andy visit his uncle 
on Tuesday? 

Past Simple: 
питальна та 
заперечна 
форми 

[dId] 
[dIdnt] 

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

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

4.   Вечір з друзями 
SB p. 7 

Запитати про 
написання та 
вимову слів 

How do you spell 
“stopped”? 
How do you pronounce 
this word?  

Angry, ask, barbecue, 
decide, did, hurry, prefer, 
pronounce, reply 
(Див. TB p. 12) 

Past Simple: to 
be (was, were) 

Звук 
[w] 

WB p.5, e.4-7 
SB p.7, e. 6-8 

SB p.7, t.4, 5 SB p.7, e.6-9 

5.   Хобі 
SB p. 8 

Розповісти про 
улюблені заняття 
людей 

My favourite hobby is 
pop music, because I 
like dancing. 

Like + іменник 
Like + дієслово  
з закінченням  
-ing 

Звуки 
[h], [eI], [N] 

SB p.8, e.4 
WB p.6, e.1, 2 

SB p.8, t.6, 7 SB p.8, e.1-3 

6.   Країни світу 
SB p. 9 

Здогадатися, яка 
це країна 

It is the home of 
spaghetti. – Italy. 

Africa, also, Asia, cycling, 
Australia, being, boat, 
keen, Canada, climbing, 
exercise, fishing, fresh, 
hobby, India, interest, 
movie, outdoors, etc. 
(Див. TB p. 14) 

Present Simple 
Past Simple 

Вимова нових 
слів 

WB p.7, e.1-3 SB p.9 SB p.9, e.1-3 

7.   Мешканці інших 
країн 
SB p. 10 

Розповісти про 
життя в інших 
країнах 

Her name is Mei.  She 
comes from China. She 
lives near the river. 

Again, climb, countryside, 
diary, diving, fashion, 
night, Singapore, sky, etc. 
(Див. TB p. 16) 

Present Simple 
Past Simple 

Звук  
[W] - her 

SB p.10, e.1, 4 
WB p.8, e.3, 4 

SB p.10, t.8 SB p.10, e.1, 2 
WB p.8, p.1, 2 

8.   Домашнє читання 
9.   Щоденник 

досягнень 1 
SB p. 11 

   Опрацювання 
матеріалу 
попередніх 
уроків 

SB p.11, e.5 SB p.11, e.1-4 Пісня “The 
Travel Song” 
SB p.11, t.9 

SB p.11, e.1-4 

10.   Тематична атестація 
11.   Вихідні з друзями 

Unit 2 
Подорож y інше 
місто 
SB p. 12 

Зробити 
пропозицію і 
відреагувати на 
неї 

So, why don’t we go to 
Manchester together? 
OK. / No, thanks. 

Запитальні 
речення 

Звуки 
[w], [D] 

WB p.9, e.1 SB p.12, t.1 SB p.12, e.1-4 

12.   У міському парку 
SB p. 13 

Заборонити щось 
робити 

You must keep off the 
grass. 

Came, feel, felt, fun, got, 
great, keep, shall, sick, sit 
down, went, why, 
afternoon, box, bring, busy, 
etc. 
(Див. TB p. 19) Must, mustn’t Звуки 

[s], [z], [Iz] 
SB p.13, e.1, 3 
WB p.9, e.2, 3 

SB p.13, t.2, 3 SB p.13, e.1, 2  

13.   Розповідь про 
минулі події 
SB p. 14 

Розповісти про 
минулі події 

Sam went shopping for 
clothes yesterday. 
 

Ate, bought, choice, chose, 
competition, drank, draw, 
first, class, five star, etc. 

Past Simple: 
неправильні 
дієслова 

Звук 
[I] 

SB p.14, e.2, 3 
WB p.10, e.1-3 

SB p.14, t.4 SB p.14, e.5 
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14.   Подорож 
SB p. 15 

Описати 
подорож 

Where did you go? 
I went last Friday for 
the weekend. 

(Див. TB p. 20) Past Simple: 
спеціальні 
запитання 

Звук 
[w] 

SB p.15, e.6, 7 
WB p.11, e.4-7 

SB p.15 SB p.15, e.6,7,8 

15.   Види транспорту 
SB p. 16 

Розповісти про 
подорож до 
школи 

I live on a small island, 
so I go to school on 
mainland by boat. 

Прийменники: 
by, on 

Дифтонг 
[aI] 

SB p.16, e.3, 4 
WB p.12, e.1, 2 

SB p.16, t.5 SB p.16, e.2 

16.   Дорожній рух і 
навколишнє 
середовище 
SB p. 17 

Розповісти про 
проблеми навко-
лишнього 
середовища 

The world’s oil is 
disappearing because of 
cars, and they produce 
a lot of dangerous 
carbon dioxide. 

Advantage, effect, 
environment, helicopter, 
motorbike, pass, private, 
record, traffic jam, train, 
tube, underground, vehicle, 
a lot of…, anyway, away, 
ban, breathe, bus stop, etc. 
(Див. TB p. 22) 

Порядок слів у 
реченні 

Звук 
[t] 

WB p.13, e.1-4 
SB p.17, e.3 

SB p.17, t.6 SB p.17, e.2 

17.   Невдалий уікенд 
SB p. 18 

Виразити не-
задоволення 

It was terrible! 
She was furious! 

Bang, everywhere, fall, 
fell, heard, motorway, 
night, night, ride, rode, 
slow, stole, swam, etc. 
(Див. TB p. 24) 

Past Simple Вимова 
неправильних 
дієслів у 
минулому часі 

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

SB p.18, t.7 SB p.18, e.1 
WB p.14, e.1 

18.   Домашнє читання 
19.   Щоденник 

досягнень 2 
SB p. 19 

   Past Simple: 
неправильні 
дієслова 

SB p.18, e.5 SB p.19, e.1-4 Пісня 
“Motorway 
Motorway” 
SB p.19, t.8 

SB p.19, e.4, 5 

20.   Проектна робота 1 “Неймовірні канікули” SB p. 100, TB p. 102 
21.   Тематична атестація 
22.   Тест 1 (TB p. 120-123) 
23.   Місто, в якому я 

живу 
Unit 3 
Екскурсія по 
Лондону 
SB p. 20 

Запитати й 
відповісти про 
напрямок руху 

Excuse my, where’s the 
souvenir shop, please? 
Go straight ahead, then 
turn right.  

Прийменники 
напрямку й 
місцезнаход-
ження: next to,  
in, behind, etc. 

Вимова нових 
слів 

WB p.15, e.1 SB p.20, t.1 SB p.20, e.1-4 

24.   Розташування в місті 
SB p. 21 

Вказати дорогу й 
місцезнаход-
ження  

Go past the post office. 
The chemist’s is on the 
corner. 

A few, ago, chemist’s, 
corner, excuse me, fish and 
chips shop, how, know, 
next to, post office, join, 
souvenir, spoke, straight 
ahead, turn, turning (n), 
wear, behind, half-term, 
hat, heart, heat, hit, queue 
(Див. TB p. 27) 

Наказовий 
спосіб дієслова 

Звук 
[h] 

SB p.21, e.1 
WB p.15, e.2 

SB p.21, t.2-4 SB p.21, e.2, 3  

25.   Що ти робив, коли 
стався землетрус? 
SB p. 22 

Назвати дію, що 
виконувалась у 
певний момент 
часу 

What were you doing 
when the earthquake 
took place? 
I was getting dressed. 

Past Continuous Звук 
[N] 

SB p.22, e.2, 4 
WB e.16, e.1, 2 

SB p.22 SB p.22, e.1, 3 

26.   Півгодини тому 
SB p. 23 

Запитати й 
відповісти про 
те, хто що робив 
кілька годин 
тому 

What time did Sam start 
ironing his jeans? 
Half an hour ago. 

Above, behind, between, 
cake, earthquake, get 
dressed, goldfish bowl, 
have a bath, iron (v), made, 
make, on the right of, on 
top of, super, take place, 
under, clock 
(Див. TB p. 28) 

Past Simple with 
ago. 
Прийменники 
напрямку й 
місцезнаход-
ження: next to,  
in, behind, etc. 

[q`gqu] SB p.23, e.6-9 
WB p.17, e.3-5 

SB p.23 SB p.23, e.5-10 

27.   Магазини та 
покупки 
SB p. 24 

Розповісти, в 
якому магазині 
що можна 
купити 

I’d like to buy a 
magazine. 
OK. Let’s go to the 
newsagent’s. 

Amount to, bookshop, rest, 
butcher’s, comic, lucky, 
department store, florist’s, 
greengrocer’s, newsagent’s, 
per cent, percentage, pocket 
money, rent (v), shoe shop  

I’d like to… 
Let’s … 

Вимова 
скорочень: I’d, 
let’s 

SB p.24, e.2 
WB p.18, e.1, 2 

SB p.24, t.5 SB p.24, e.3 
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28.   Кишенькові гроші 
SB p. 25 

Називати числа, 
дроби, відсотки 

John spends a quarter 
(1/4) of his pocket money 
on food and drink.  

per cent, percentage, pocket 
money, rent (v), shoe shop  
(Див. TB p. 30) 

Запитання з 
“How much?” 

Вимова нових 
слів 

WB p.19, e.1-4  SB p.25, t.6 SB p.25, e.1-3 

29.   Геніальні підлітки 
SB p. 26 

Обговорити 
питання на тему 

He’s a genius 
because… 

Aged, appear, computer 
game, count, fruit, genius, 
go to bed, graduate, 
millionaire, etc. 
(Див. TB p. 32) 

Present Simple Інтонація 
розповіді 

WB p.20, e.2 SB p.26, t.7 SB p.26, e.4 
WB p.20, e.1 

30.   Домашнє читання 
31.   Щоденник 

досягнень 3 
SB p. 27 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.27, e.6 SB p.27, e.1-5 Пісня “There’s 
a party going 
on” 
SB p.27, t.8 

SB p.27, e.1-6 

32.   Тематична атестація 
33.   Свята різних країн 

Unit 4 
Приготування 
святкового столу 
SB p. 28 

Дати пораду You should use a spoon 
to do that. 

Модальне 
дієслово: 
should 
(shouldn’t) 

Звук 
[S] 

WB p.21, e.1 SB p.28, t.1 SB p.28, e.1-4 

34.   Продукти до 
святкового столу 
SB p. 29 

Бажання та 
поради 

I want to have muscles 
like him. 
You should eat fruit. 

Actually, advice, burn, 
burnt, butter, could, flour, 
couldn’t, delicious, pepper, 
embarrassed, gave, give, 
headache, helpful, muscle, 
mushroom, need, revision, 
should, shouldn’t, etc. 
(Див. TB p. 35) 

Модальне 
дієслово: 
should 
(shouldn’t) 

Звуки 
[G], [C], [S] 

SB p.29, e.1, 2 
WB p.21, e.2 

SB p.29, t.2, 3 SB p.29, e.2,3 

35.   Продукти в 
холодильнику 
SB p. 30 

Запитати й 
відповісти про 
наявність 
продуктів 

Have you got any 
biscuits? 
No, I haven’t got any 
biscuits. But I’ve got 
some cake. 

Обчислювальні і 
необчислюваль-
ні іменники. 
Some, any 

Звук 
[h] 

SB p.30, e.1-5 
WB p.22, e.1-3 

SB p.30 SB p.30, e.1-5 

36.   Рецепт улюбленої 
страви 
SB p. 31 

Розповісти 
рецепт 
улюбленої 
страви 

Now for your Florida 
Sunshine Fruit Cocktail, 
you need some lovely 
fresh fruit. 

A little, a lot (of), add, oil, 
cherry, child, chop up, cut, 
cream, fat, grape, hope, in 
half, ingredient, lazy, lorry, 
lovely, nice, peanut butter, 
pineapple, recipe, average, 
remember, strawberry, test 
(n), llama, sausage, solar 
system, United Kingdom 
(Див. TB p. 36) 

Обчислювальні і 
необчислюваль-
ні іменники. 
A little, a few, a 
lot 

Вимова нових 
слів 

SB p.31, e.6-9 
WB p.23, e.4-6 

SB p.31, t.4, 5 SB p.31, e.6, 7  

37.   У ресторані 
SB p. 32 

Назвати якість 
предметів, по-
скаржитися 

It’s cold!. Take it away 
and bring me some hot 
food, please. 

Наказовий 
спосіб дієслова 

Інтонація скарги SB p.32, e.2, 4 
WB p.24, e.1-3 

SB p.32, t.6, 7 SB p.32, e.1, 2  

38.   Свята й традиції 
різних народів 
SB p. 33 

Описати свята й 
традиції народів 

My favourite festival is 
Diwali, which takes 
place in September. 

Bill, birth, bowl, broken, 
candle, card, Christmas 
pudding, custom, decorate, 
dirty, Diwali, during, fast, 
festival, fork, future, 
Hanukka, happen, Jewish, 
happiness, Hindu, etc. 
(Див. TB p. 38) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

SB p.33, e.8, 9 
WB p.25 

SB p.33, t.8, 9 SB p.33, e.2, 3  

39.   Святкування Дня 
святого Валентина та 
Хелоуїна 
SB p. 34 

Розповісти про 
святкування  

They dress up in white 
sheets and masks and 
have parties. 

Anyone, close (v), cry (n), 
dark, dress up, flower, 
fog, fries, funny, guess, 
knock, lantern, etc. 
(Див. TB p. 40) 

Present Simple Інтонація 
розповідного 
речення 

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

SB p.34, t.10 SB p.34, e.1 
WB p.26, e.1 

40.   Домашнє читання 
41.   Щоденник 

досягнень 4 
  Опрацювання лексики 

попередніх уроків 
Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.35, e.5 SB p.35, e.1-3, 
5 

Пісня 
“Halloween” 

SB p.35, e.3, 5 
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SB p. 35 матеріалу SB p.35, t.11 
42.   Проектна робота 2 “Книга рецептів” SB p. 101, TB p. 102 
43.   Тематична атестація 
44.   Тест 2 (TB p. 124-127) 
45.   Природа й люди 

Unit 5 
Навесні  
SB p. 36 

Пояснити 
майбутні 
заплановані дії 

Tim’s coming from 
Manchester on Friday. 
We’re going 
sightseeing. 

Present 
Continuous у 
значенні 
майбутнього 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.27, e.1 SB p.36, t.1 SB p.36, e.1-4 

46.   Планування 
вільного часу 
SB p. 37 

Запитати й 
відповісти про 
заплановані дії. 
Дати інструкцію 

What are you doing on 
Saturday morning? 
I’m playing tennis. 
Be brave. Don’t worry! 

Afternoon, brave, café, 
cross country run, 
doughnut, evening, worse, 
morning, run (n), 
sightseeing, something, 
suitcase, better, enjoyable, 
freezing, hurry up, mate, 
open, pain, PE, sail, sell, 
tortoise,  
(Див. TB p. 43) 

Present 
Continuous в 
значенні 
майбутнього. 
Наказовий 
спосіб дієслова 

Звуки 
[eI], [e] 

WB p.27, e.2, 3 SB p.37, t.2, 3 SB p.37, e.1,2 

47.   Порівняння 
предметів 
SB p. 38 

Порівняти 
предмети 

Sam is taller than Judy. Вищий ступінь  
прикметників 

Вимова 
прикметників 

SB p.38, e.1-3 
WB p.28, e.1, 2 

SB p.38 SB p.38, e.4 

48.   Мої уподобання 
SB p. 39 

Висловити 
власну думку 
про предмет 

I think History isn’t as 
interesting as Science, 
because… 

At the moment, argument, 
better, bright, comfortable, 
complain, dangerous, dark, 
especially, exiting, fair, far, 
fine, further, get married, 
hat, heavy, etc. 
(Див. TB p. 44) 

Вищий ступінь  
прикметників. 
Present Tense 
(огляд) 

Вимова назв 
частин мови 

SB p.39, e.8 
WB p.29, e.3, 4 

SB p.39 SB p.39, e.5, 7 

49.   Погода в світі 
SB p. 40 

Запитати й 
відповісти про 
погоду 

What’s the weather like 
in Tenerife? 
It’s sunny and the 
temperature is 22 
degrees. 

Питання типу: 
What’s the 
weather like? 

Вимова нових 
слів 

SB p.40, e. 
1,2,4 
WB p.30, e.1-3 

SB p.40, t.4, 5 SB p.40, e.3 

50.   Тропічні ліси 
SB p. 41 

Розповісти про 
тропічні ліси 

In one square kilometre 
of Brazilian rainforest 
you can find 1500 
different kind of plants. 

Bird, blizzard, butterfly, 
cloud, cool, degree, foggy, 
essential, fog, freezing, ice, 
hurricane, icy, insect, plant, 
produce, precious, profit, 
rainy, rare, reptile, snowy, 
storm, temperature, whole, 
thunder, thunder, tornado, 
unusual, valuable, etc. 
(Див. TB p. 46) 

Present Simple Інтонація 
розповідного 
речення 

SB p.41, e.1, 3 
WB p.31, e.1-2 

SB p.41, t.6 SB p.41, e.2 

51.   Сафарі 
SB p. 42 

Відповісти на 
запитання 

Who is the letter from? 
It’s from Patrick. 

Easy, greeting, message, 
postscript, safari, sender, 
signature, writer, etc. 
(Див. TB p. 49) 

Present Tense 
(огляд) 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

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

52.   Домашнє читання 
53.   Щоденник 

досягнень 5 
SB p. 43 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p. 43, e. 6 SB p.43, e. 
1,2,4 
WB p.32, e.2 

Пісня “The 
cheerleaders’ 
song” 
SB p.43, t.7 

SB p.43, e.1-5 

54.   Тематична атестація 
55.   Спорт в нашому 

житті 
Unit 6 
У музеї рекордів 
Гіннесса 
SB p. 44 

Зробити 
пропозицію 

Would you like to come 
at Easter? 

Already, Easter, going 
to…, lemonade, mammal, 
method, move, right, 
station, transport, wrong, 
amazing, cow, human, 
entertainment, in time, etc. 
(Див. TB p. 52) 

Present 
Continuous в 
значенні 
майбутнього 

Вимова 
скорочень: don’t, 
I’m, it’s, mustn’t, 
you’re 

WB p.33, e.1 SB p.44, t.1 SB p.44, e.1-4 
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56.   Відпочинок з 
друзями 
SB p. 45 

Зробити 
запрошення й 
відреагувати 

Would you like to 
dance? 
Er, no, thanks. 

 Would you 
like…? 

Дифтонги 
[au], [qu] 

WB p.33, e.2, 3 SB p.45, t.2-4 SB p.45, e.1-4 

57.   Це цікаво! 
SB p. 46 

Порівняти 
предмети 

Helen is taller than 
Andy. Helen is the 
tallest. 

Найвищий 
ступінь 
прикметників 

Вимова 
найвищого 
ступеня 
прикметників 

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

SB p.46 SB p.46, e.4 

58.   Прогулянка по 
Лондону 
SB p. 47 

Розповісти про 
плани, зробити 
застереження 

I’m going to visit the 
British Museum. 
I think it’s going to 
rain! 

Crash (v), difficult, down, 
furthest, revise, wide, 
worst, approximately, bite 
(n), border, Chile, fold, 
glue (v), light (n), machine, 
etc. 
(Див. TB p. 53) 

The Future with 
going to 

Звук 
[N] 

WB p.35, e.4-5 SB p.47 SB p.47, e.6-9 

59.   Світ спорту 
SB p. 48 

Описати види 
спорту чи 
спортивні ігри 

You play this game in 
the swimming pool. You 
need a ball… 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

WB p.36, e.1-4 SB p.48, t.5, 6 SB p.48, e.3 

60.   Тіло та м’язи  
SB p. 49 

Розповісти про 
м’язи людини 

The muscles in your 
face help you to talk, 
smile and eat. 

Ankle, ball, bat, body, put, 
boxing gloves, experiment, 
game, goal, goalkeeper, 
helmet, hold, marathon, 
net, outdoor, pole-vault, 
press, pressure, referee, etc. 
(Див. TB p. 55) 

Однина та 
множина 
іменників 

Інтонація 
розповіді 

WB p.37, e.1-3 SB p.49 SB p.49, e.1, 2 

61.   Небезпечні види 
спорту 
SB p. 50 

Розповісти про 
небезпечні види 
спорту 

I really enjoy 
parascending and 
parachuting.  But at 
first, I was a bit scared. 

Bungee jumping, 
excitement, frightening, 
jump (n), motor racing, 
parachuting, etc. 
(Див. TB p. 56) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

WB p.38, e.2 SB p.50 SB p.50, e.1-3 
WB p.38, e.1 

62.   Домашнє читання 
63.   Щоденник 

досягнень 6 
SB p. 51 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.51, e.6 SB p.51, e.1-4 Пісня “The 
muscle rap” 
SB p.51, t.7 

SB p.51, e.1-6 

64.   Проектна робота 3 “Зірки спорту” SB p. 102, TB p. 103 
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Календарно-тематичне планування по Open Doors 2.  6 клас, 4 уроки на тиждень. І 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. 128-131) 
67.   Життя підлітків 

Unit 7 
Батьки і діти 
SB p. 52 

Запитати 
дозволу, 
відреагувати на 
запитання 

Can I go to the concert? 
But I’ll be with my 
mates. 

Future Tense: 
will 
To let 
To be allowed to 

Інтонація 
прохання 

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

68.   Я і мої батьки 
SB p. 53 

Висловити 
дозвіл чи 
заборону 

My Dad lets me drive 
his car. 
I’m not allowed to drive 
my Mum’s car. 

Afterwards, allow, be 
allowed to, boyfriend, kind, 
bring, collect, concert, let, 
don’t mention it, girlfriend, 
mate, on my own, rock, 
safe, terrible, what about…, 
will, bear, beer, etc. 
(Див. TB p. 60) 

To let 
To be allowed 
to 

Дифтонги 
[Iq], [eq] 

WB p.39, e.2, 3 
SB p.53, e.1, 2 

SB p.53, t.2, 3 SB p.53, e.3, 4  

69.   Майбутні події 
SB p. 54 

Зробити 
припущення, 
відреагувати на 
пропозицію 

By the year 2010, 
everyone will have a 
computer. 
Would you like tea or 
coffee? 
I’ll have coffee, please. 

Future Tense: 
will 
 

Вимова 
скорочення: I’ll 

WB p.40, e.1, 2 SB p.54 SB p.54, e.1-5 

70.   Плани на майбутнє й 
раптові дії 
SB p. 55 

Розповісти про 
плани на 
майбутнє та 
незаплановані дії 

I’m going to make a 
pizza tonight. 
I’m tired. I’ll make the 
pizza tomorrow. 

By, doctor, enough, 
everyone, Look out!, not 
feel well, probably, 
promise, robot, shut, 
Swedish, tonight, won’t 
(Див. TB p. 61) 

Future Tense: 
going to and will 
Too and enough 

Звук 
[N] 

WB p.41, e.3-6 
SB p.55, e.7 

SB p.55 SB p.55, e. 
6,8,9 

71.   Наукове приладдя 
SB p. 56 

Запитати й 
відповісти про 
предмет і його 
властивості 

What’s this called? 
It’s a thermometer. 
What’s it used for? 
It’s used for measuring 
temperature. 

Питання з 
“what” 

Вимова нових 
слів 

WB p.42, e.1-4 
SB p.56, e.3 

SB p.56, t.4 SB p.56, e.1, 2  

72.   В кабінеті хімії 
SB p. 57 

Дати 
характеристику 
тілам у різному 
стані 

Is it a solid? 
Is it used for cleaning? 

Acid, be made of, be used 
for, calculation, calculator, 
carbon, carbon dioxide, CD 
player, chalk, clean (v), 
coal, floppy disk, gas, 
glass, helium, information, 
liquid, magnify, material, 
measure (v), mercury, 
microscope, object, oval, 
oxygen, etc. 
(Див. TB p. 62) 

Пасивний стан 
дієслів 

Інтонація 
запитання 

WB p.43, e.1-3 
SB p.57, e.1 

SB p.56, t.5 SB p.57, e.1, 4  

73.   Лист до музею 
SB p. 58 

Розповісти про 
те, як писати 
лист-прохання 

Can you send us any 
useful information and 
material? 

Chance, do the washing up, 
exhibition, express, fight 
(n), fitness, formal, etc. 
(Див. TB p. 64) 

Future Tense: 
going to and 
will 

Інтонація листа-
прохання 

SB p.58, e.3 
WB p.44, e.2 

SB p.58 SB p.58, e.1, 2 
WB p.44, e.1 

74.   Домашнє читання 
75.   Щоденник 

досягнень 7 
SB p. 59 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.59, e.5 SB p.59, e.1-5 Пісня 
“Promises” 
SB p.59, t.6 

SB p.59, e.1-5 

76.   Тематична атестація 
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77.   Молодь і музика 
Unit 8 
На концерті 
SB p. 60 

Розповісти про 
приналежність 
чогось 

Whose ticket is this? 
It’s mine! Thanks. 

Present Perfect 
Possessive 
pronouns 

Інтонація діалогу WB p.45, e.1 SB p.60, t.1 SB p.60, e.1-4 

78.   Приналежність 
речей 
SB p. 61 

Запитати й 
відповісти про 
приналежність 
чогось, про досвід 

Whose jumper is this? 
It’s Susan’s. 
Have you been to 
Scotland? Yes, I have.  

Been, been to, drop, found, 
hurry up, joke (v), jumper, 
pleased, seen, yours, all 
right, ever, guitarist, mine, 
ours, possibility, possible 
(Див. TB p. 67) 

Present Perfect 
Possessive 
pronouns 

Наголос у словах WB p.45, e.2, 3 SB p.61, t.2-4 SB p.61, e. 
1,2,4,5 

79.   Події, що сталися 
щойно 
SB p. 62 

Розповісти про 
події, що сталися 
щойно 

Sam’s fallen off his 
bike. 

Present Perfect Вимова дієслів 
(третя форма) 

WB p.46, e.1-3 SB p.62 SB p.62, e.1-4 

80.   Наші речі 
SB p. 63 

Розповісти про 
приналежність 
речей 

Whose is this sweater? 
Is it yours? 
Yes, it’s mine. 

Broke, come, done, drunk, 
eaten, ever, fall off, fallen, 
ghost, haircut, hers, his, in 
fact, initials, met, mine, 
operation, punk, sure, 
theirs, written, connect 
(Див. TB p. 68) 

Present Perfect 
with never and 
ever 
Possessive 
pronouns 

Інтонація 
питального 
речення 

WB p.47, e.4-7 
SB p.63, e.5-9 

SB p.63, t.5 SB p.63, e.5-9 

81.   Музичні 
інструменти 
SB p. 64 

Назвати музичні 
інструменти, 
висловити музич-
ні уподобання 

My favourite instrument 
is violin. 
I like classical music. 

Порядок слів у 
питанні 

Вимова нових 
слів 

WB p.48, e.1-4 SB p.64, t.6, 7 SB p.64, e.3 

82.   З історії звукозапису 
SB p. 65 

Розповісти про 
звукозапис 

Thomas Alva Edison 
invented a phonograph, 
the first machine to 
record sound. 

Basson, battery, brass, 
cassette recorder, cello, 
clarinet, company, cymbal, 
DAT, double bass, flute, 
French horn, gong, harp, 
instrument, inventor, loud 
speak, microphone, etc. 
(Див. TB p. 70) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

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

SB p.65, t.8 SB p.65, e.1, 3  

83.   Кар’єра в музиці 
SB p. 66 

Взяти інтерв’ю Did you always want to 
become a professional 
musician? 
No, not always.… 

Band, become, began, 
career, interested, join, 
luck, musician, present, etc. 
(Див. TB p. 71) 

Past Simple and 
Present Perfect 

Вимова дієслів 
(третя форма) 

WB p.50, e.2 SB p.66, t.9 SB p.66, e.2, 3 
WB p.50, e.1 

84.   Домашнє читання 
85.   Щоденник 

досягнень 8 
SB p. 67 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.67, e.5 SB p.67, e.1, 2  Пісня “A song 
for you” 
SB p.67, t.10 

SB p.67, e.1-5 

86.   Проектна робота 4 “Лірична музика” SB p. 103, TB p. 103 
87.   Тематична атестація 
88.   Тест 4 (TB p. 132-135) 
89.   У лікаря 

Unit 9 
Нещасний випадок 
SB p. 68 

Розповісти про 
те, що сталося 

I had a small operation 
three days ago. 

Past Simple 
Present Perfect 

Інтонація 
розповіді 

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

90.   У лікарні 
SB p. 69 

Висловити 
бажання, надати 
перевагу 

I’d like to go to 
America. 
I’d rather go to India. 
I’d prefer to go to Egypt. 

A bit, Hooray!, step 
(v)strange, would rather, all 
the best, brought, cheer up, 
cooking, disgusting, 
forgotten, goal post, might, 
nurse, rest, Russia, sent, 
telly, What’s wrong?, yet 
(Див. TB p. 75) 

I’d like 
I’d prefer 
I’d rather 

Звуки 
[s], [S], [Z] 

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

SB p.69, t.2-4 SB p.69, e.3, 4  

91.   Події, що тривають 
SB p. 70 

Констатувати 
події, що 
тривають досі 

She hasn’t started her 
homework yet. 

Amazing, captain, 
chapionship, connection, 
early, excited, get worse, 
goal, gone, How 
about…?, improve, just, 
may, might, read, score, 
soccer, taught, well, yet 

Present Perfect 
with for, since, 
just, already, yet 

Вимова 
скорочень: I’ve, 
you’ve, she’s, 
he’s 

WB p.52, e.1, 2 
SB p.70, e.2-6 

SB p.70 SB p.70, e.1 
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92.   Лист до друга 
SB p. 71 

Висловити 
ймовірну 
можливість 

What are you doing this 
evening? 
I don’t know. I may go 
swimming. 

may, might, read, score, 
soccer, taught, well, yet 
(Див. TB p. 76) 

Past Simple and 
Present Perfect. 
Модальні 
дієслова: may, 
might 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.53, e.3-6 
SB p.71, e.8 

SB p.71, t.5 SB p.71, e.7, 10 

93.   На прийомі у лікаря 
SB p. 72 

Запитати й 
відповісти про 
хворобу 

Have you ever broken 
your leg? 
Yes, I have. 
How long ago it was? 
About five years ago. 

Present Perfect Вимова нових 
слів 

WB p.54, e.1-4 SB p.72, t.6, 7 SB p.72, e.2 

94.   Здоровий спосіб 
життя 
SB p. 73 

Дати пораду You should eat a lot of 
fresh fruit and 
vegetables. 

Calcium, cold, cough, 
earache, hurt, iron, less 
than, measles, normally, 
occasionally, pull a 
muscle, rarely, sleep (n), 
sore throat, stomach ache, 
sweet, toothache, etc. 
(Див. TB p. 78) 

Модальне 
дієслово: 
should 

Інтонація поради WB p.55,e.1, 2 SB p.73, t.8 SB p.73, e.2, 3  

95.   Кім я хочу бути 
SB p. 74 

Відповісти на 
запитання 

My favourite subject is 
Maths. 
I want to be an 
engineer. 

Call (v), engineer, expect, 
expert, in total, mechanic, 
pupil, sent, similarity, etc. 
(Див. TB p. 79) 

Past Simple Вимова 
числівників 

WB p.56, e.3 
SB p.74, e.3 

SB p.74 SB p. 74, e.2, 3 
WB p.56, e.1, 2 

96.   Домашнє читання 
97.   Щоденник 

досягнень 9 
SB p. 75 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p. 75, e. 5 SB p.75, e.1-4 Пісня 
“Answer me” 
SB p.75, t.9 

SB p.75, e.1-5 

98.   Тематична атестація 
99.   Молодь і кіно 

Unit 10 
У відеотеці 
SB p. 76 

Висловити свою 
думку 

Well, I hate films about 
dancing. 

Модальне 
дієслово: 
have to 

Звук 
[h] 

WB p.57, e.1, 2 SB p.76, t.1 SB p.76, e.1-4 

100.   Наші обов’язки 
SB p. 77 

Відповісти про 
свої обов’язки 

Do you have to do the 
washing up? 
No, I don’t. 

A certain, alone, ban (v), 
have to, housework, 
independent, it depends, 
look after, obey, opinion, 
own, shop assistant, etc. 
(Див. TB p. 82) 

Модальне 
дієслово: 
should 

Звуки 
[m], [n], [N] 

WB p.57, e.3 SB p.77, t.2-4 SB p.77, e.1-4 

101.   Правильні дії 
SB p. 78 

Висловити 
припущення 

If you drive too fast, 
you’ll have an accident. 

Умовні речення 
(нульовий і 
перший тип) 

Інтонація 
умовних речень 

WB p.58, e.1-4 
SB p.78, e.2, 3 

SB p.78, t.5 SB p.78, e.1, 2  

102.   Наші обов’язки в 
сім’ї 
SB p. 79 

Висловити 
обов’язок, 
заборону 

You have to be a 
member. 
You mustn’t keep the 
video too long. 

Be back, be over 18, 
Biology, bone, expand, 
fair, Gran, hard, heat (v), 
if, just right, long, 
medicine, member, noisy, 
only, pass (exam), etc. 
(Див. TB p. 83) 

Модальні 
дієслова: 
have to, must 

Звуки 
[S], [h] 

WB p.59, e.5-9 
SB p.79, e.6, 7 

SB p.79, t.6 SB p.79, e.5, 6  

103.   Фільми й ті, хто їх 
створює 
SB p. 80 

Розповісти про 
фільми й людей, 
що їх створюють 

The director controls 
the actors and the 
movement of the 
camera. 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

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

SB p.80 SB p.80, e.1-3 

104.   Улюблені фільми 
SB p. 81 

Розповісти про 
улюблений 
фільм 

My favourite film of all 
time is Jurassic Park. 

Actor, actress, adventure 
movie, camera, camera 
crew, comedy, control, 
costume designer, create, 
crime thriller, design, 
director, editor, ending, etc. 
(Див. TB p. 84) 

Present Simple, 
Perfect 
Past Simple 

Інтонація 
розповіді 

SB p.81, e.3 
WB p.61, e.1, 2 

SB p.81, t.7 SB p.81, e.1 

105.   Уолт Дісней 
SB p. 82 

Розповісти 
біографію 

Walt Disney was born 
on 5 December 1901, in 
Chicago, Illinois, 
USA.… 

Advertisement, darling, 
certificate, decision, His 
Majesty, major, moment, 
etc. 
(Див. TB p. 86) 

Past Simple Вимова нових 
слів 

WB p.62, e.2 
SB p.82, e.2 

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

106.   Домашнє читання 
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107.   Щоденник 
досягнень 10 
SB p. 83 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.83, e.5 SB p.83, e.1-5 Пісня “Telly 
Crazy!” 
SB p.83, t.8 

SB p.83, e.1-5 

108.   Проектна робота 5 “Анімація” SB p. 104, TB p. 103 
109.   Тематична атестація 
110.   Тест 5 (TB p. 136-139) 
111.   Навколо світу 

Unit 11 
У Музеї мадам Тюссо 
SB p. 84 

Перепитати для 
підтвердження 
інформації 

He isn’t following us, is 
he? 

Question tags Вимова нових 
слів 

WB p.63, e.1 SB p.84, t.1 SB p.84, e.1-4 

112.   Ввічливі звертання 
SB p. 85 

Ввічливо 
попросити щось 
зробити 

Could you close the 
door, please? 

Borrow, guillotine, lend, 
model (n), No problem., 
photograph (v), security 
guard, chamber, chosen, 
horror, etc. 
(Див. TB p. 89) 

Модальне 
дієслово: could 

Звуки 
[T], [D] 

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

SB p.85, t.2, 3 SB p.85, e.1, 4  

113.   Музейні експонати 
SB p. 86 

Розповісти про 
виготовлення 
музейних 
експонатів 

The information is 
collected. 

Passive  Інтонація у 
реченнях 
пасивного стану 

WB p.64, e.1-4 
SB p.86, e.2, 3 

SB p.86 SB p.86, e.1-3 

114.   У студії звукозапису 
SB p. 87 

Запитати під-
вердження 
інформації 

English is easy, isn’t it? 

Advertise, airport, album, 
conversation, cover (n), 
free, given, grammar, grow, 
grown, paint (v), poster, 
provide, record (v), etc. 
(Див. TB p. 90) 

Passive  
Question tags 

Смисловий 
наголос у 
розділових 
запитаннях 

WB p.65, e.5-8 
SB p.87, e.4, 6 

SB p.87 SB p.87, e.5, 7 

115.   Історія шоколаду 
SB p. 88 

Відповісти, до 
якого шкільного 
предмету 
стосується 
інформація 

Milk chocolate was 
invented in Switzerland 
in 1870 – History. 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

WB p.66, e.1-3 SB p.88 SB p.88 

116.   Виробництво 
шоколаду  
SB p. 89 

Відповісти на 
запитання 

Mars bar is probably the 
most popular chocolate 
bar in the world. 

Average, calorie, popular, 
Economics, gram, Human 
Biology, kilo, Language 
awareness, on average, 
Plant Biology, Switzerland, 
unit, United Kingdom, 
absolutely, Aztec, etc. 
(Див. TB p. 91) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.67, e.1, 2 SB p.89, t.4 SB p.89 

117.   Відомі жінки світу 
SB p. 90 

Розповісти про 
когось з відомих 
жінок 

In 1928, Amy Johnson 
qualified as a pilot.… 

Flew, fly, pilot, qualify, 
South Africa, Albania, 
etc. 
(Див. TB p. 93) 

Past Simple Вимова нових 
слів 

WB p.68, e.2, 3 
SB p.90, e.5 

SB p.90, t.5 SB p.90, e.2 
WB p.68, e.1 

118.   Домашнє читання 
119.   Щоденник 

досягнень 11 
SB p. 91 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.91, e.5 SB p.91, e.1-5 Пісня “Jingle 
time!” 
SB p.91, t.6 

SB p.91 

120.   Тематична атестація 
121.   Дозвілля 

Unit 92 
Вeчірка до дня 
народження 
SB p. 92 

Запитати й 
відповісти на 
запитання 

Why don’t you try 
Kate? 
She’s busy too. 

Present and Past 
Tenses (огляд) 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

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

122.   Планування 
вільного часу 
SB p. 93 

Зробити 
пропозицію, 
ввічливо 
звернутися з 
проханням 

What shell we do this 
evening? Let’s watch a 
video. 
 

Accept, agree, check, 
confirm, direction, 
forgotten, instruction, 
jealous, obligation, jealous, 
obligation, offer, repeat, 
suggestion, thought, tourist 
attraction, etc. 
 (Див. TB p. 96) 

Модальні 
дієслова 
(огляд) 

Рима WB p.69, e.2, 3  SB p.93, t.2, 3 SB p.93, e.1, 4  



 Календарно-тематичне планування до Open Doors 
 Oxford University Press  *PHOTOCOPIABLE *  

123.   Запрошення в кіно 
SB p. 94 

Запропонувати 
щось, зробити 
передбачення 

Can you come out 
tonight? 
You will get a good job, 
because… 

Present Simple, 
Present 
Continuous, 
Future Simple 
(огляд) 

Вимова нових 
слів 

WB p.70, e.1-3 
SB p.94, e.1, 3 

SB p.94 SB p.94, e.2 

124.   Вчора на дискотеці 
SB p. 95 

Описати минулі 
події 

There was a robbery at 
the disco last night.… 

Area (n), centigrade, 
fortune, heart, hectare, 
horror film, illness, line, 
marriage, millimetre, news, 
possessions, shallow, state, 
unhappy, etc. 
(Див. TB p. 97) 

Past Simple, Past 
Continuous, 
Present Perfect 
(огляд) 

Інтонація 
розповідного 
речення 

WB p.71, e.4-5 
SB p.95, e.4 

SB p.95 SB p.95, e.5-7 

125.   Знайди скарб 
SB p. 96 

Дати правильні 
відповіді на 
запитання в грі 

Name 4 parts of the 
body. 
There are head, leg, 
arm, stomach. 

There is 
There are 

Інтонація діалогу 
в грі 

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

126.   Навчальний рік 
SB p. 97 

Відповісти на 
запитання 

Why is Peter happy? 
Because he finished all 
his exams. 

Asleep, compass, 
continent, counter, dice, 
forward, ill, injured, 
ruined, spinner 
(Див. TB p. 98) Порядок слів у 

розповідному 
реченні 

Звук 
[w] 

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

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

127.   Домашнє свято 
SB p. 98 

Описати сімейну 
вечірку 

There were a lot of 
people there, and my 
parents were really 
happy. 

Engagement, wedding 
anniversary, celebration, 
costume, fiancée, go on, 
etc. 
(Див. TB p. 99) 

Узагальнення 
матеріалу 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

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

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

128.   Домашнє читання 
129.   Щоденник 

досягнень 12 
SB p. 99 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.99, e.4 SB p.99 Пісня “A party 
for the world” 
SB p.99, t.5 

SB p.99 

130.   Проектна робота 6 “Промисловість” SB p. 105, TB p. 104 
131.   Тематична атестація 
132.   Тест 6 (TB p. 140-143) 
133.   Домашнє читання 
134.   Читання для задоволення: “Помилкове вбивство”, SB p. 106-108 
135.   Читання для задоволення: “Місто під морем”, SB p. 109-112 

 


