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Календарно-тематичне планування за НМК “Project English 1” в 5 класі (5 годин на тиждень) I семестр 
Мовний матеріал № 

п/
п 

Дата Сфери 
(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний 

Письмо Аудіювання Читання 

1. Communication 
1.   Знайомство  Представити 

себе 
Hello, I’m 
Tommy Hill. I’m 
from Britain 

I’m, I’m/ we’re from, Hello, 
Japan, Britain, America, 
Australia, New York, 
Sydney, Carnforth 

“To be” in Present Simple Вимова імен, 
назв країн 

WB p.1, e.1, 2   

2.   Спілкування 
SB p.1 

Розповісти про 
себе і своє 
походження 

I’m Helen, I’m 
from Ukraine 

Too, book, project, letter, 
communication, satellite, 
newspaper, telephone, pen, 
radio, television, computer 

Present Simple, дієслово 
“to be” (однина, 
множина) 

Вимова скорочень 
I’m, We’re. 
Вимова 
географічних назв 

Написати про 
себе. 
GB p.3, e.1  
WB p.2, e.1 

SB p. e.1 
“Hello 

SB p. “Hello” 

3.   Візит до друзів 
SB p.2 

Привітання 
друзів і 
дорослих 

Hello/ Hi Ben, 
Good Morning, 
Mr. Hill  

Good morning, Mr., Mrs. 
Bruce, in the kitchen, where, 
when, here, garden, with, 
Come in, I love you 

Present Simple, ІІІ особа 
однини, стверджувальна 
форма дієслова 
“to be” 

Інтонація  
привітань 

SB p.2 записати 
членів сімей 
Хілів та 
Тейлорів. 
GB p.3, e.2  

SB p.2, t.1  SB p.2 

4.   В гостях 
SB p.3 

Запитати чи є 
товариш вдома 

Is Mary in? Yes, 
she’s. 

Fetch, look Present Simple, ІІІ особа 
однини,  дієслово “to 
be” (запитання) 

Звук [i:] 
(He’s) 

SB p.3, e. 2, 4  
GB p.4, e.3 WB 
p.2, e.2 

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

5.   Улюблені герої 
SB p.4 

Розповісти про 
улюблених 
героїв 

This is Superman. 
He’s from 
Krypton 

Superman, Krypton Повторення дієслова “to 
be” y Present Simple 
(стверджувальна форма) 

Звук [I] 
(in, it) 

GB p.4, e.4  Dialogue 
 

Project 

6.   Домашнє читання 
7.   Телефонні 

розмови 
SB p.4 

Підтримати 
розмову по 
телефону 

- Hello…  
- Hello, Ben, etc.  

There, please, just a minute, 
thanks, one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, nine, 
zero or oh  

Числівники: 0-10 Вимова 
числівників 

SB p.4, t.5 
WB p.3, e.3, 4 
GB p.4, e.5, 6  

SB t.4, 5 p.4 SB p.4, 
dialogue  

8.   Телебачення. 
Улюблена 
телепередача. 
SB p.5 

Розповісти про 
улюблену TV 
програму 

My favourite TV 
programme is … 

Favourite, picture, point, 
programme, welcome, first, 
orange, number, watch  

Неозначений артикль: 
a/ an 

Вимова артиклів 
a/ an з 
іменниками 

WB p.3, e.5, 
p.4, e.6 
Гра “Word 
Steps” 
GB p.5, e.7  

SB t.6, 7, p. 5 
(p.5, e.1) 

SB p.5, 
dialogue  

9.   Project 
“Спілкування”  
SB p.6 

Запитати і дати 
відповідь про 
назви 
предметів 
 

What’s this 
called? 
It’s called a … 

Camera, egg, apple, 
hamburger, book, pencil, 
exercise  

Загальні і спеціальні 
запитання у Present 
Simple  

Інтонація питань і 
речень:  
Is it a camera? 
Yes. It’s а camera.  
No, it isn’t…  

Project  
GB p.5, e.8 
WB e.6 p.4 

SB p.6, e.3  
p.6, t.9   

SB p.6, e.4 
 

10.   Радіо 
SB p.7 

Надати 
особисту 
інформацію 

What’s your 
name?  
How old is he/ 
she/ are you? 

Show, disc jockey, DJ, 
record, birthday, sister, 
brother, friend, today, now 

Присвійні займенники: 
my, your, his, her, their  

Смисловий 
наголос питання 

Dictation 
SB p.7, e.2  
GB p.5, e.9  
WB p.4, e. 7 

SB p.7, e.1 
p.7, t.10, 12  
 

SB p.7, t.10 

11.   Домашнє читання 
12.   Моя 

радіопередача 
SB p.7-8 

Надати 
інформацію 
про друга 

Where is he 
from?  
He is from … 

Goodbye, thank you, happy, 
for, number 10-20 

Числівники: 
10-20 

Звук [h] 
How old is he? 

SB p.7, e.4, 
project 
GB p.6, e.10, 11 
WB p.5 e.8, 9 

SB p.7, t.13  
 

SB p.7, e.3  

13.   Листи та Запитати та Where’s he from? Mum, dad, postcard, on Present Simple, дієслово Звук [D] SB p.9, e.2. SB p.8, t.14  SB p.7, 
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листівки 
SB p.8-9 

дати відповідь 
про інших 

He’s from 
France. 

holiday, me, France, dear, 
city, great, expensive  

“to be” (множина)  Звук [T] GB p.6, e.12 
WB p.6, e. 10 

p.9 e.1  dialogue 

14.   Листівки 
друзям 
SB p.9 

Висловити 
невпевненість. 
Розповісти про 
антипатію 

I don’t know... 
I don’t 
understand... 
I don’t like it. 

Hope you’re well; See you 
soon; Let’s have a look; in, 
place, Canary island, 
postman 

Present Simple, дієслово 
“to be” у запитаннях 
Займенник: our 

Вимова 
скорочень: don’t, 
doesn’t 

SB p.9, e.3 (а), 
project  
GB p.6, e.13 
WB p.6, e.11 

SB p.9, t.16  
p.9, e.17  

SB p.9, e.3(b)  

15.   Домашні 
розваги 
SB p.10 

Запитати і дати 
відповідь про 
особисту 
інформацію 

Are you twelve? 
Yes, I am. / No, 
I’m not  

Dog, comic, bird, boy, girl, 
man, woman, strong, brave, 
stupid, end 

Present Simple, 
заперечна форма 
дієслова “to be” 

Інтонація 
питальних речень 
(Are you twelve?) 

Dictation  
SB p.11, e.2. 
GB p.7, e.14, 15 

SB p.10, t.18  
p.11, e.19 

SB p.10, text 

16.   Домашнє читання 
17.   Друзі з 

Америки та 
Великобританії 
SB p.10 

Розповісти про 
друзів 

This is a girl. 
She’s from San 
Francisco. She’s 
eleven. 

Be quiet, Come on, ouch Прикметники Діфтонг [qu]  
(old, radio) 

SB p.11, e.3, 5(в)  
  

SB p.11, 
t.21, 20  

SB p.11, e.5  

18.   Мої улюблені 
речі 
SB p.12 

Розповісти про 
свої інтереси 

My favourite 
comic is Beano. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Запитання в Present 
Simple 

Звук [O] 
(dog, not) 

WB p.6, e.12 
Project (2) 

Project (в) SB p.12, e.7, 
рroject (1) 

19.   Про себе та 
своїх друзів. 
Що ми любимо 

Розповісти про 
себе та друзів 

I’ve got a friend. 
He is Tony. He’s 
from … He’s… 
His favourite 
comic is… 

Повторення лексики  Закріплення 
граматичного матеріалу 

Звук [D] 
(this) 

Dictation SB p.12, e.6  

20.   Тест №1   Teacher’s Book – Test Booklet: p. 1-3 (Part A) 
21.   Домашнє читання 
22.   Контроль монологічного писемного мовлення. Test Booklet: p. 4 (Part B) 

2. My world 
23.   Сім’я та друзі  

SB p.13-14 
Розповідь про 
сім’ю 

This is my Mum. 
This is my Dad. 

Grandma, dad, mum, 
grandpa, cat, car, class, 
classroom, best, teacher, 
friend, in love with  

Займенники these/this Вимова  
these/this 

GB p.8, e.1 
WB p.7, e.1 

SB p.14, t.1  SB p. 14 
“My family 
and my 
Friends” 

24.   Предмети, які 
нас оточують 
SB p.15 

Запитати і дати 
відповідь про 
предмет 

Where are these 
letters from? 
They’re from 
England. 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку 

Множина іменників із 
 - s 

Вимова закінчень 
іменників у 
множині 

SB p.15, e.2   
GB p.9, e.2  
WB p.8, e.2 
project 

SB p.15, 
t.2,3 

SB p.15, e.4  

25.   Улюблена поп-
група 
SB p.16 

Запитати про 
ціну і отримати 
відповіді 

How much are 
these badges? 
They’re… 

Числівники, цифри 0-100, 
colossal, ticket, £ (pound), 
p (pence), ticket, office, 
badge 

Множина іменників з  
- es 
Числівники 0-100 

Вимова 
числівників 
0-100 

SB p.16, e.1,  
GB p.9, e.3 WB 
p.8, e.3 

SB p.16, 
t.4,5,6. 

SB p.16, 
dialogue  

26.   Домашнє читання 
27.   У магазині  

SB p.16-17 
Спілкування з 
продавцем під 
час покупки 

- Three tickets, 
please. 
- That’s £ 6.25 

Pop-group, poster, 
How much …?, each, 
expensive, altogether  

Нерегулярна форма 
множини іменників 
man – men  

Вимова закінчень 
іменників у 
множині [s], [z], 
[iz] 

SB p.17, e.4   
GB p.9, e.4 
WB p.9, e.4 

SB p.16, t.5   
 

SB p.17 
e.3,5  

28.   Моя улюблена 
група 
SB p.17 

Розповісти про 
улюблену поп-
групу 

My favourite pop 
group is… 

Here you are, right, change, 
double, How do you spell?, 
poster 

Алфавіт Вимова алфавіту Project  SB p.17, t.7  SB p.17, e.5  

29.   Наш будинок 
SB p.18 

Розповісти про 
речі, які у нас 
є… 

I have got a book. 
She has got a 
stereo. 

Address, road, room, 
downstairs, upstairs, living 
room, dining room  

Have/ has got Інтонація речень 
з have/ has got 

SB p.19, e.2 
GB p.10, e.5 
WB p.10, e.5 

SB p.18 t.8, 
p.19, t. 9  

SB p.18 
“Our House” 

30.   Домашнє читання 
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31.   У будинку 
SB p.19 

Розповісти, що 
мають друзі  

Oleh has got 
records 

Room, bathroom, bedroom, 
stereo, about, cassette 
recorder, flat 

Have/ has got  
(повтор) 

Звук - [x]  
(badge, cat)  

SB p.19, e.4, 5.   
GB p.10, e.6 
WB p.11, e.6  

SB p.19, 
t.10, 11  

SB p.19, e.3, 
5  

32.   Друзі по 
листуванню 
SB p.20 

Запитати і дати 
відповідь про 
домашнього 
улюбленця 

What pet have/ 
has you/ he got? 
I/ he have/has got 
a dog. 

Photo, beautiful, snake, 
penfriend, pet, horrible 

Спеціальні запитання з 
have/ has got 

Звук [a:] 
(garden, car) 

SB p.20, e.2  
Dictation   
GB p.11, e.7а 
WB p.11, e.7,8 

SB p.20 
t. 12, 13  

SB p.20, 
dialogue  

33.   Мій друг. 
SB p.21 

Розповісти про 
друзів по 
листуванню 

I’ve got a pen- 
friend. His name 
is… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Загальні запитання з 
have/ has got 

Звуки  
[tS]- kitchen 
[dZ] – badge 

SB p.21, e.4 
GB p.11, e.7b 

SB p.21, 
t.14  

SB p.20, e.3, 
p.21, e.5, 6  

34.   Лист до друга. 
Project. 
SB p.21 

Розповісти про 
себе 

My name is … 
I’ve got… 
My favourite… 
My hobby is …  

Закріплення лексики  Закріплення вивчених 
структур 

Звук  
[S] - she 

WB p.12, e.9 
A letter to a 
friend 

Letters Letters 

35.   Домашнє читання 
36.   Колекціонуван-

ня малюнків 
SB p.22 

Розповісти про 
те, що діти 
мають чи не 
мають   

Has Mat got the 
packet? No, he 
hasn’t. Yes, he 
has. 

Animal, free, packet, mouth, 
Crunchy Flakes, new, It’s my 
turn, first, breakfast, good, 

Заперечні речення з 
Haven’t/ hasn’t got 

Звук [d], (friend, 
dog) 

SB p.23, e.2, 3     
 

SB p.22, 
t.15, 16  

SB p.22 
“Mickey, 
Millie and 
Mut” 

37.   Речі наших 
друзів 
SB p.23 

Розповісти що 
є і чого немає у 
друзів 

Mickey has got a 
book, but he 
hasn’t got a pen. 

Timetable, period, day, 
English, French, Maths, 
History, Geography, Art 

Неозначений артикль 
після: have/ has got 

Звук [t] (got, cat) SB p.23, e.4(b)   
GB p.12, e.8a 
WB p.12, e.10  

SB p.24, t.17  SB p.23, 
e.4а, 5  
p.24, e.6  

38.   Школа. 
Розклад уроків.  
SB p.24 

Запитати і дати 
відповідь про 
розклад уроків 

Has Mandy got 
Maths on 
Monday? Yes, she 
has/ No, she 
hasn’t.  

Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday 

Дні тижня Вимова назв днів 
тижня 

SB p.24, e.2   
GB p.12, e.8b 
WB p.12, e.11  

SB p.24, 
t.18, 19  

SB p.24, e.1  
Timetable 
 

39.   Мій 
улюблений 
предмет 
SB p.25 

Запитати і дати 
відповідь про 
уроки сьогодні 

Have you got 
History today? 
No, we haven’t./ 
Yes, we have. 

R.E.(Religious Education), 
Games, Science, break, lunch 

Закріплення матеріалу 
попередніх уроків 

Звукосполучення 
[ju:] 
(new, music) 

Dictation 
SB р.25, е.3, 
project 
GB p.13, e.9  

SB p.25, 
t.20, 21  

SB p.25, e.6  
 

40.   Домашнє завдання 
41.   Мій 

улюблений 
день 

Розповісти про 
улюблений 
день 

My favourite day 
is… because… 

Опрацювання лексики 
минулих уроків 

Закріплення навичок 
вживання have/ has got 

Звук [u:] (school, 
two) 

Project (1,2) 
GB p.13, e.10, 11  

Project Project 

42.   Тест №2   Teacher’s Book – Test Booklet: page 5-8 (Part A) 
43.   Контроль монологічного писемного мовлення. Test Booklet: p. 8 (Part В) 

3. Our town 
44.   Місто Кенфорт 

SB p.26-28 
Дати і 
виконати 
накази 

Take 
photographs, 
draw pictures, 
write about the 
people 

Bookshop, railway, museum, 
café, grill, snacks, travel, 
service, open, cousin 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Інтонація наказів Написати що ти 
можеш робити 
вдома (I can 
draw pictures) 

SB p.28, t.1  SB p.28, 
“Rebecca’s 
Project” 

45.   Домашнє читання 
46.   Наші 

можливості 
SB p.28 

Виразити 
спроможність 
чи неспро-
можність щось 
робити 

I can’t draw, but 
I can read. 

Take, town, shops, draw, 
borrow, take photographs  

Модальне дієслово 
“can” 

Інтонація питань 
з “can”  
(Can Rebесса 
draw?) 

GB p.14, e.19 
WB p.13, e.1 

SB p.28,  
t.2, 3  

SB p.28 
dialogue,  
p.28, e.1 

47.   Можливості 
наших друзів 

Запитати що 
може робити 

Can you draw?  
Yes, I can. 

Come, help, code, message, 
map, village, next to 

Загальні запитання з 
“can” 

Інтонація 
короткої 

SB p.28, e.2, 
p.29, e.3, 5  

SB p.29, t.4  SB p.28, e.2, 
p.29, e.4 
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SB p.29 друг і дати 
відповідь 

No, I can’t.   відповіді з “can”: 
Yes, I can / No, I 
can’t 

GB p.15, e.1b 
WB p.14, e.2 

48.   Область 
Кенфорт 
SB p.30 

Запитати і дати 
відповідь про 
знаки на карті 

- What’s number 
1? 
- It’s a lake. 

River, a lot of, hill, old, 
church, farm, lake, bridge 

There is/ are Звук [q]  
(carnforth, camera) 
Вимова there is/ 
are 

Скласти 
речення з There 
is/ are 
GB p.15, e.2а  

SB p.30 t.5,6  SB p.30 
“Carnforth 
District” 

49.   У селі 
SB p.31 

Описати карту There is one 
river. There are 
three farms on 
the map. 

Motorway, inn, cemetery,  
It can’t be… because 

Прийменники: between, 
next to, in 

Звук [r] 
(river, record) 
Скоромовка 
“Three strong 
railway bridges” 

SB p.31, e.3, 4   
GB p.15, e.2b 
WB p.14, e.3 

SB p.31, t.7  SB p.31, e.2, 
4  

50.   Домашнє читання 
51.   Моє місто 

Project 
SB p.31 

Описати місця 
у рідному місті 

There is … 
There are … 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Закріплення граматич-
них структур попередніх 
уроків 

Скоромовка 
 SB p.3, t.7 

Project (4)  
WB p.15, e.4 
GB p.15, e.2с  

SB p.31, t.7  SB p.31, e.4b 

52.   У місті 
SB p.32 

Дати відповідь 
на запитання 
про наявність 
предметів у 
різних місцях 

Is there a 
bookshop in 
Carnforth?  
Yes, there is/ No, 
there isn’t  

Market, buy, food, clothes, 
dance, see, disco, hotel, post 
office, swimming pool, pub, 
factory, bank, supermarket, 
police station, library, cinema  

Запитання з there is/ are, 
there isn’t 

Інтонація 
питальних 
речень з is there/ 
are there… 

SB p.32, e.2 
GB p.16, e.3, 4 
WB p.15, e.5, 6 

SB p.32, t.8,9  SB p.32  “In 
the town” 
 

53.   Карта міста 
SB p.33 

Запитати про 
наявність 
предметів на 
карті 

Is there a café on 
your map? Yes, 
there is/ No, there 
isn’t. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Прийменники місця: in, 
at 

Діфтонг [e:] 
(train) 

Dictation 
SB p.32, e.2    
GB p.17, e.4а 
WB p.16, e.7 

SB p.33, t.10  SB p.33,  
e.3-5  

54.   Місто моєї мрії 
SB p.33 

Запитати про 
кількість 
предметів у 
певному місці 

How many 
schools are there 
in your dream 
town? 

How many, why Спеціальні питання з 
How many  
How many … are there? 

Діфтонг [aI] 
(Library, buy) 

Опис міста своєї 
мрії  
GB p.17, e.4b  

SB p.33, t.11  SB p.33, 
dialogue  
 

55.   Домашнє читання 
56.   Гра – 

дослідження  
SB p.34 

Виразити 
необхідність 
щось зробити 

I must have a 
rest. 
 

Start, finish, go back, this 
way, I must have a rest, miss 
a turn, closed, take, toilet, 
drink  

Let’s, must  Інтонація речень 
з “I must…” 

GB p.17, e.5 SB p.34, t.12  SB p.34, 
game 

57.   Вільний час 
SB p.35 

Внести 
пропозицію 

Let’s take the 
train. 

Open, find, wait for, lost, bus, 
dice, it’s your turn, bus stop, 
I’m sorry 

Прийменники: to/ at Звук [A] (must, 
bus) 
Інтонація речень  
з “Let’s” 

SB p.35, e.3, 4    
GB p.18, e.6 
WB p.17, e.8  

SB p.35, t.13  SB p.35, e.2  

58.   У незнайомому 
місті 
SB p.36 

Внести 
пропозицію і 
ввічливо 
відмовити 

- Let’s go … 
- No, I can’t go … 
I must … 
 

Let’s, can’t, must This/ that Звук [x] 
(map, can) 

SB p.36, e.6  
GB p.18, e.7  

SB p.35, t.14  SB p.36, e.5, 
7, 8 

59.   У місті та у 
селі 
(повторення) 

Розповісти про 
своє місто або 
село 

I live in a big 
village. It’s very 
old and beautiful. 

Повторення матеріалу 
попередніх уроків 

Повтор граматичних 
структур 

Звук [l] 
(letter, village) 

GB p.18-19, e.8  Dialogues  

60.   Домашнє читання 
61.   Тест №3  Test Booklet: page 9-12 (Part A) 
62.   Контроль монологічного писемного мовлення Test Booklet: p. 13 (Part В) 

4. Time 
63.   Час. 

SB p.38 
Запитати та 
відповісти про 

What’s the time? 
It’s one o’clock. 

Timetable, watch, calendar, 
clock,  again, own, What’s 

Present Simple в назвах 
годин 

Інтонація 
питальних 

SB p.38, e.1b 
GB p.20, e.1 

SB p.38, t.1  SB p.38, e.1a  
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годину the time?, please, half past, 
o’clock, to, past, quarter past, 
this time 

речень 
What’s the time? 

WB p.18, e.1 

64.   Часові зони 
SB p.39 

Запитати та 
дати відповідь 
про час в 
різних 
частинах світу 

It’s a quarter 
past six in Athens. 
What’s the time 
in London? It’s 
quarter past four.  

Chinese, hour, rat, minute, 
second, cow, tiger, rabbit, 
dragon, horse, pig, sheep, 
monkey, a.m., p.m., other, 
and so on  

Числівники в назвах 
годин 

Звук [l] 
(clock, play) 

SB p.39, e.3, 4,    
GB p.21, e.2  
WB p.18-19, 
e.2, 3  

SB p.39, t.2, 
3, 4  

SB p.39, e.2,  

65.   Домашнє читання 
66.   День школяра 

SB p.40 
Розповісти про 
розпорядок дня  

I get up at 7 
o’clock in the 
morning. 

Get up, breakfast, start, go to 
bed, lunch, go home, dinner, 
do homework, watch TV, 
astronaut, ideal, When…? 

Present Simple 
займенників you, we, 
they 

Інтонація питань 
і розповідних 
речень про 
годину 

Dictation  
GB p.21, e. 3  

SB p.40, t. 
5, 6 

SB p.40 

67.   Робочий день 
друзів 
SB p.40-41 

Запитати і 
відповісти про 
робочий день 
друзів 

When do you get 
up? I get up at 7 
o’clock. 

Musical instrument, piano, 
drums, guitar  

Побудова спеціальних 
запитань в Present 
Simple 

Дифтонг [qu] 
(go, home) 
Звук [u:] 
(do, room) 

SB p.40, e.3, 
p.41, e.5    
GB p.21-22, e.4а 
WB p.20, e.4  

SB p.41, t.7, 
8  

SB p.40, e.2,  

68.   Наш вільний 
час. Хоббі 
SB p.42 

Розповісти про 
хоббі 

I play the piano.  
We play the 
volleyball. 

Football, volleyball, go 
skiing, go windsurfing, 
collect things, stamp, violin, 
elephant, hobby  

Present Simple, 
cпеціальні запитання з 
“do”  

Скоромовка “I 
go home to do my 
homework” 

GB p.22, e.4b 
WB p.21, e.5 

SB p.42, t.9, 
10  

SB p.42  

69.   Хоббі друга 
SB p.42-43 

Запитати і 
відповісти про 
хоббі 

-Do you collect 
things? 
-Yes, I do.  
-What do you 
collect? 
-I collect stamps.  

Опpaцювання лексики 
попередніх уроків 

Present Simple, загальні 
запитання з “do” 

Звуки [w], [v] 
Скоромовка “We 
watch volleyball 
on the TV on 
Wednesday” 

SB p.43, е.3, 4 
GB р.22, е.5 
 

SB p.43, t.11  SB p.42, e.2  

70.   Домашнє читання 
71.   Як ми 

проводимо 
вільний час 
SB p.42-43 

Взяти інтерв’ю 
у друга 

Do you play a 
sport? What do 
you play? 

Read comics, play a musical 
instrument, collect things, 
play computer games, write a 
letter, watch sport  

Present Simple Наголос у багато-
складових словах: 
football, guitar 
musical, 
instruments  

SB p.43, project 
GB р.23, е.6 

Interview  SB p.43, 
project  

72.   Робочий день 
SB p.43 

Розповісти про 
робочий день 
будь-кого 

She starts work 
at 10 o’clock.  

Go to work, live, doctor, 
work, hospital, every, month, 
night, shift, start, evening, 
local, finish, morning 

Present Simple,  
3 особа однини 

Інтонація 
зв‘язного тексту 

GB p.23, е.7а 
WB p.22, e.6  

SB p.44, 
t.12 

SB p.42, text 

73.   Робота в нічну 
зміну 
SB p.44-45 

Запитати і 
відповісти про 
роботу в нічну 
зміну 

-When do you 
start work? 
-At 10 o’clock. 

5 a.m., 9 p.m., arrive at, 
driver, too 

Прийменники in, at  Вимова 
скорочень a.m., 
p.m. 

SB p.45, e.4  
GB p.23, e.7b  
WB p.22, e.7  

SB p.44, t.13  SB p.44, e.2  
“Night Work”  

74.   Робочий день 
SB p.45 

Розповісти про 
робочий день 
членів сім’ї 

My mother 
works in an 
office. 

Housewife, market, 
businessman, salesman 

Запитання в Present 
Simple з does 

Вимова закiнчень 
у ІІІ особі однини 
dances [Iz], [z], 
[s] 

SB p.45, e.5   
Project    
GB p.24, e.7с 
WB p.23, e.8  

SB p.45, t.14  SB p.45, e.4, 
5  

75.   Новорічні 
свята в 
Британії 

Розповісти про 
свята в 
Британії 

New Year’s Eve 
is on 31 
December. 

New Year’s Eve, midnight, 
turkey, fireworks, dance, 
tradition 

Теперішній 
неозначений час 
(повторення) 

Вимова складних 
слів 

Вітальна 
листівка друзям 
в Англії 

Пісня 
“Auld lang 
Syne ” 

76.   Новорічні 
свята в Україні  

Розповідь про 
Новорічні 
свята в Україні 

New Year’s Day 
is celebrated 
on… 

Celebrate, New Year’s Day, 
carols, New Year’s 
resolutions, Christmas  

Present Simple 
(повторення) 

Вимова слів 
пісні 

Вітальна 
листівка друзям 

Пісня 
“Gingle 
Bells” 

Текст “The 
New Year”  
“Seasons and 
Celebrations” 
(Factfiles) 
OUP  
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77.   Контроль діалогічного мовлення. 
78.   Контроль аудіювання. 
79.   Контроль інформативного читання. 
80.   Підсумковий урок. 
 
 

Календарно-тематичне планування за НМК “Project English 1” в 5 класі (5 годин на тиждень) II семестр 
Мовний матеріал № 

п/п 
Дата Сфери 

(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний Письмо Аудіювання Читання 

81.   Машина часу 
SB p.46 

Запитати і 
відповісти про 
бажання 

What does/ do 
she/ you want? 
I/ she want/ 
wants my Time 
Machine. 

Assistant, turn, professor, 
machine, work, wheel, at the 
door, want, master, flood, 
like 

Спеціальні питання з 
“does” 

Інтонація 
сеціальних 
запитань 

SB p.46, e.2  
GB p.24, e.8а 
WB p.23, e.9 

SB p.46, t.15,  
p.47, t.16  

SB p.46, 
text 

82.   Наші 
уподобання 
SB p.47 

Розповісти про 
свої 
уподобання 

I don’t like 
History. I like… 

About, be quiet, robot, bank, 
clerk, teacher, farmer  

Заперечене речення з 
don’t/ doesn’t 

Вимова нових 
слів 

SB p.47, e.2, 4,  
GB p.24, e.8b 
WB p.23, p.10  

SB p.47, t.17  SB p.47, e.3, 
4  

83.   Огляд 
телевізійних 
програм 
SB p.48 

Запитати і 
відповісти про 
улюблену 
телепередачу 

Do you watch TV 
a lot? Yes, I do. 
No, I don’t. 
What’s your 
favorite TV 
programme? 

Miner, dentist, policeman, 
pilot, secretary 

Побудова 
спеціальних речень з 
“who” 

Звуки [s], [S] 
Скоромовка “This 
shift starts at 6 and 
finishes at 7” 

SB p.48, project 
(1b) 
WB p.24, e.11  

SB p.48, 
project (2) 

SB p.48, 
project (2) 

84.   Як можна 
провести 
вільний час 
(повторення) 

  Опрацювання лексики Опрацювання 
вивченого матеріалу 

Інтонація 
діалогів 

Твори учнів по 
темі  

Dialogue Додаткова 
література 

85.   Домашнє читання 
86.   Тест №4  Teacher’s Book – Test Booklet p. 14-17 (Part A) 
87.   Контроль монологічного писемного мовлення  Test Booklet – p. 17 (Part В) 

5. People 
88.   Сім’я Джейн 

SB p.49-50 
Розповісти про 
сім’ю 

Tony is Jane’s 
brother. 

Remember, about, whose…? Присвійний відмінок з 
“s”  

Вимова 
присвійного 
відмінку “s” 

GB p.25, e.1  
WB p.25, e.1  

SB p.50, t.1, 2 SB p.50, 
text 

89.   Фантазії дітей 
SB p.50-51 

Запитати і 
відповісти про 
сім’ю   

What’s your 
sister’s name? 
Jane.  

Long, black, hair, green, eyes, 
travel, tall, brown, lovely, red, 
blue, clever, borrow, brain, 
short 

Місце прикметника в 
реченні 

Вимова 
іменників з “s” 
(Jane’s) 

SB p.51, e.2,   
GB p.26, e.2  
WB p.25-26, e.2, 
3  

SB p.47, t.3   SB p.50 

90.   Домашнє читання 
91.   Опис друзів 

SB p.51 
Запитати і 
відповісти про 
зовнішність 
людей 

Has she got 
long hair?  
No, she hasn’t.  

Black, yellow, white, teeth, 
fair, pretty, face, normal, 
understand  

“Has got” у описаннях 
людей  

Вимова нових 
слів 

Dictation 
SB p.51, e.5  
WB p.26, e.4 

Classroom 
English 

SB p.51, 
e.3, 4, 6  
 

92.   Сім’я жахів. 
Проект 
SB p.51 

Описати 
членів сім’ї 

Dad’s got brown 
hair and black 
eyes. 

Mouth, ears, nose, colour, 
grey, cut, out 

Прикметники Вимова слів з 
‘’s’ 

Описати членів 
сім’ї 

Project Project  

93.   Щоденне життя 
сім’ї 

Розповісти що 
роблять люди 

They’re having 
breakfast. 

Wash up, now, get dressed, 
hear, have a shower, ready, 

Теперішній тривалий 
час (Present Continuous 

Інтонація 
речень в Present 

Речення до 
малюнків 

SB p.52, t.4,  
p.53, t.5 

SB p.52, 
dialogue 
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SB p.52 зараз put, washing machine, kids, 
hurry up, clean your teeth 

Tense) Continuous GB p.26, e.3а  
WB p.26, e.5  

  

94.   В гостях у 
друзів 
SB p.53 

Запитати і 
відповісти про 
дії в даний 
момент 

What are you 
doing?  
I’m cleaning my 
teeth. 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку 

Запитання в Present 
Continuous 

Інтонація 
запитань в 
Present 
Continuous, 
закінчення –ing 

SB p.53, e.3, 5  
GB p.27, e.3b  

SB p.53, t.6   
 

SB p.53, e.2   
 

95.   Домашнє читання 
96.   Люди чи 

машини 
SB p.54 

Розповісти про 
дії регулярні та 
в момент 
мовлення 

I’m making the 
bed. I make the 
bed every 
morning. 

Homework, iron the clothes, 
make the bed, set the table, 
cook, every morning  

Present Continuous та 
Present Simple 

Вимова 
скорочень: I’m, 
we’re, he’s, etc. 

GB p.27, e.4 
SB p.55, e.2, 3  

SB p.54, t.7  SB p.54, text 

97.   Допомога 
вдома 
SB p.55 

Розповісти про 
допомогу 
вдома 

Tony is going to 
the shop. Tony 
goes to the shop 
on Saturday. 

Every day, tired, at the 
moment, great, all the time, 
always 

Вживання Present 
Continuous та Present 
Simple 

Відсутність 
наголосу на 
артиклі та 
прийменнику у 
реченнях 

SB p.55, e.2   
GB p.28, e.5 
WB p.27, e.6, 7  

SB p.55, t.8  SB p.55, 
e.3, 4  
 

98.   Машини 
SB p.56 

Розповісти про 
допомогу 
машин людині 

This is a robot. It 
cleans your room. 

Washing line, shirt, trousers, 
socks, skirt, 
T–shirt, knickers  

Закріплення матеріалу 
попередніх уроків 

Скоромовка “The 
washing machine 
washes clothes”   

SB p.56, e.5, 6,  
Project  

SB p.56, t.9  SB p.56, e.6  
 

99.   Одяг  
SB p.57 

Запитати про 
ціну одягу 

How much is this 
shirt, please? 
How much are 
these jeans, 
please?  

Jeans, dress, tights, bra, 
jumper, shorts, vest, tie, wear, 
trainers, white, dirty 

Однина і множина назв 
одягу Present Continuous 

Інтонація речень 
з “How much” 
“How much is this 
skirt, please?” 

SB p.57, e.1  
GB p.28, e.6 
WB p.28, e.8  

SB p.57, t.10, 
11  

SB p.53, e.3 
Dialogue 
 

100.   Домашнє читання 
101.   Магазин одягу 

SB p.58 
Запитати про 
ціну речей у 
магазині 

How much is this 
red shirt?  
It’s £ 8.45. 
 

Happy, look at, want, just a 
minute, customer 

Займенники this/ these  Вимова this/ 
these 

SB p.58, e.5,  
GB p.29, e.7  
WB p.28, e.9  

Dialogues  SB p.58, e.4  

102.   У магазині 
літнього одягу 
SB p.59 

Запитати про 
дії людей 

Why isn’t he 
playing football 
today?  

Buy, leave,  
This is the life, Ouch! Watch 
it! Hole, end 

Заперечні речення у 
Present Continuous 

Інтонація речень  
“Why isn’t..” 
”Why aren’t…” 

GB p.29, e.8а  
WB p.29, e.10  

SB p.59, t.12, 
13  

SB p.59, text 

103.   Що роблять 
люди  
SB p.59-60 

Запитати про 
близькі і далекі 
предмети 

How much are 
these shoes? 
How much are 
those shoes? 

These, those These/ those  Вимова “These/ 
those” 

SB p.59, e.2, 
p.60, e.5  
GB p.30, e.8b  

SBp.60, t.14 SB p.60, 
e.3, 4, 6 

104.   Що ми робимо 
(підготовка до 
тематичної 
атестації) 

Запитати і 
відповісти про 
дії людей 

What is Mickey 
doing? He’s 
playing football.  

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Питання у Present 
Continuous Tense 

Вимова питань у 
Present 
Continuous 

GB p.30, e.9, 10    

105.   Домашнє читання 
106.   Тест №5 Teacher’s Book – Test Booklet: page 18-21 (Part A) 
107.   Контроль монологічного писемного мовлення Test Booklet: p. 21 (Part В) 

6. Animals 
108.   Тварини 

SB p.61 
Запитати і 
розповісти про 
тривалість 
життя тварин 

How long do 
horses live? 
They live 30 
years. 

Назви тварин у діаграмі, - SB 
p.61: Year (yr), live (for) … 
years, How long…?, live 
longer than…  

Числівники (повтор) 
Present Simple  

Вимова назв 
тварин 

Список тварин 
відповідно до 
тривалості 
життя 

Classroom 
English 

Діаграма 
SB p.61 

109.   Людина  
SB p.61-62 

Описати 
тварину 

It has got a 
short nose. 

Different, small, weak, strong, 
large, hand, head, arm, leg, 

Прикметники розміру Вимова 
багатоскладових 

Опис тварин 
WB p.30, e.1, 2  

SB p.62, t.1, 
2 

SB p.62, 
“We’re 
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body, feet, stand, fast, tail, kph 
hold, cheetah, ostrich, giraffe  

слів animals” 

110.   Домашнє читання 
111.   Тварини – друзі 

дітей 
SB p.63 

Описати 
тварин і людей 

It has got large 
strong teeth. 
The boy has got 
black hair. 

Повторення назв частин 
тіла 

Have/ has got 
(повторення). 
Місце прикметника у 
реченні 

Скоромовка “The 
kangaroo in the 
zoo” 

SB p.63, e.2, 4 
GB p.31, e.1 
WB p.31, e.3  

SB p.63, t.3  SB p.63, e.3  

112.   Моя улюблена 
тварина  
SB p.63 

Описати 
улюблену 
тварину 

It has got a 
short tail. 

Afraid of, spider, insect, 
shark, rat, bite, kill, easily, 
run, move  

Прикметники Звук [S] short Опис тварин  
GB p.32, e.2 
WB p.31, e.4,5  

SB p.63, 
project 

SB p.63, 
project 

113.   Страхи 
SB p.64 

Запитати і 
відповісти про 
страх перед 
тваринами 

Are you afraid of 
spiders?  
Yes, I am/ No, 
I’m not.   

Fast, quickly, quietly, 
horrible, well, bravely, 
unhappily, tired 

Прислівники і 
прикметники 

Вимова нових 
слів 

GB p.32, e.3 
WB p.32, e.6  

SB p.64, t.4, 
5  

SB p.64, e.2   
p.65, e.3 
“Fears” 

114.   Чого я боюсь 
SB p.65 

Запитати і 
відповісти про 
причину страху 

Why are you 
afraid of sharks? 
They move so 
quietly.  

Опрацювання лексики по 
темі 

Прислівники Звукосполучен-
ня [kw] 
Quickly, quietly 

SB p.65, project 
GB p.33, e.4  
SB p.65, e.3 

SB p.65, t.6  SB p.65, e.4,  
“My fears”  

115.   Домашнє читання 
116.   У зоопарку 

SB p.66 
Розповісти про 
потреби 

I need a new 
dress. 

Need, boots, money, zoo, 
keeper, rope, hungry, help, 
gorilla, banana, swing, 
sandwich 

Займенники: “some/ 
any” 

Вимова нових 
слів  

GB p.33, e.5 
WB p.32, e.7  

SB p.66, t.7  SB p.66 
“Mickey, 
Millie and 
Mut” 

117.   У магазині 
SB p.67 

Розповісти, що 
у тебе є і чого 
немає  

I’ve got some 
money, but I 
haven’t got any 
books. 

Some, any Питання з “some/ any”  
у реченнях 

Інтонація 
речень з “some, 
any” 

SB p.67, e.4, 5  
GB p.33, e.6 
WB p.33, e.8  

SB p.67, t.8  SB p.67, e.2, 
3, 6  

118.   Історія для Мілі 
SB p.67 

Розповісти 
історію Міллі 

Millie needs a 
new dress. 

Bat, wake up, dark, cave, 
leave, look for, most, fruit, eat, 
only, anything, drink, hill, 
flood, come out  

“Some/ any”  у 
реченнях 
Питання з How 
many…? 

Інтонація 
питань з “some, 
any” 

GB p.34, e.7  SB p.67, 
project 

SB p.67, 
project 

119.   Про кожанів 
SB p.68 

Запитати та 
відповісти про 
кожанів 

What do bats 
eat? They eat 
insects or fruit. 

Vampire, cut, before, back, 
sharp, hole, fly, cow, leg, feel, 
neck, South America, North 
America, Central America  

Present Simple Вимова нових 
слів 

GB p.34, e.8 
WB p.34, e.9  

SB p.68, t.10 SB p.68, e.1, 
“The Bat” 
 

120.   Домашнє читання 
121.   Чи існують 

вампіри  
SB p.69 

Запитати і 
відповісти про 
життя вампіра 

Where does the 
vampire live?  
He lives in the 
castle  

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Повторення запитань у 
Present Simple 

Інтонація 
зв’язного 
тексту 

SB p.69, e.3 (b)  
WB p.34, e.10  

SB p.68, t.11  SB p.69, e.3,4  

122.   Наші 
улюбленці 
SB p.70-71 

Запитати про 
причину 
поганого 
настрою 

What’s the 
matter with 
him? 

Take away, parents, never, 
again, hate, it makes me mad, 
Come and get it, What’s the 
matter?  

Особові займенники Вимова питань з 
“what”  

SB p.71, e.2  
GB p.35, e.9  
WB p.35, e.11  

SB p.70, 
t.12, 13  

SB p.69, 
“Pets” 

123.   Що дратує 
людей  
SB p.71-72 

Запитати і 
відповісти, що 
нас дратує  

What makes you 
mad?  
Phones makes 
me mad.  

Опрацювання лексики 
попереднього уроку 

Вживання 
займенників 

Інтонація 
спеціальних 
питань з “what” 
(Present Simple) 

SB p.72, e.5  
WB p.35, e.12  

Classroom 
English 

SB p.71, e.3, 
4  
p.72, e.6  

124.   Про тварин 
(Підготовка до 
тематичної 

Розповісти про 
улюблену 
тварину 

I’ve got a pet. 
It’s … 

Повторення лексики Повторення 
граматичних структур 

Голосні звуки Project Project Project 



Календарно-тематичне планування до Project English  
 Oxford University Press  *PHOTOCOPIABLE * 

атестації ) 
125.   Домашнє читання 
126.   Тест №6. Teacher’s Book – Test Booklet: page 22-24 (Part A) 
127.   Контроль монологічного писемного мовлення Test Booklet: p. 25 (Part В) 

7. Doctor, doctor 
128.   У лікаря 

SB p.73-74 
Сказати, хто був 
в школі 

Tom was at 
school yesterday 

Medicine, accident, things 
like that 

Минулий час дієслова 
to be (was/ were) 

Вимова слів 
was, were 

SB p.73, project SB p.74, t.1  SB p.73 
“Doctor, 
Doctor” 

129.   Пропуск уроків 
SB p.74 

Запитати і 
відповісти про 
минулі події 

Was she at work 
last week? 
Yes, she was. 

Ill, last week, in bed, flu, Yours 
Sincerely, Miss, all right, 
headmaster  

Was/wasn’t, were/ 
weren’t  

Звук [w] was, 
were 
 

GB p.36, e.1  
SB p.36, e.1 
 

SB p.74, t.2  SB p.74, 
dialogue 

130.   Домашнє читання 
131.   Пропуски і 

прогули 
SB p.75 

Запитати друга 
про вчорашній 
день 

Where were you 
at 7 o’clock in the 
morning 
yesterday? 

Toothache, stomach-ache, 
headache, throat temperature, 
sore 

Спеціальні питання у 
Past Simple 

Пониження 
інтонації в 
спеціальних 
запитаннях 

SB p.75, e.2  
Project (2) 
GB p.37, e.1с  

SB p.75, t.3 
Project (1) 

SB p.75, e.3, 
4  

132.   Звичайні 
хвороби 
SB p.76 

Запитати і 
відповісти про 
хвороби 

What was the 
matter with Ben? 
He had a 
headache. 

Cold, next, pain, at the dentist  Past Simple з “have”  
 

Вимова нових 
слів 

SB p.76, e.1 (a), 2  
GB p.37, e.2  
WB p.37, e.2 

SB p.76, t.4, 
5  

SB p.76, e.3  

133.   Світові рекорди 
SB p.77 

Відповідати 
(розказати) про 
світові рекорди 

In 1981 Donna 
Griffith sneezed a 
million times. 

Heart, stop, die, hospital, 
Canada, operation, in the 
middle of  

Past Simple (правильні 
дієслова) 

Вимова 
закінчень “-ed”  
у дієслів в Past 
Simple   

SB p.77, e.1, 2  
GB p.38, e.3  
WB p.37, p.3  

SB p.77 t.6, 
7  

SB p.77   
“I don’t 
believe it” 

134.   Містер Ікс 
SB p.77 

Розповісти про 
містера Ікса 

He worked in a 
bank. 

Finally, start, still, alive, 
sneeze, swallow, injure 

Past Simple. 
Стверджувальні  
речення 

Вимова дієслів в 
Past Simple  

Dictation  
SB p.77, e.3  

SB p.77, e.3 SB p.77, e.3  

135.   Домашнє читання 
136.   Хвороби дітей 

SB p.78 
Розповісти про 
минулі події 

The dog ate the 
glue. 

Lucky, feel ill, call, 
prescription, glue, medicine, 
model aeroplane, worried, 
instructions, vet 

Past Simple 
(неправильні дієслова) 

Вимова ІІ 
форми 
неправильних 
дієслів 

GB p.38, e.4  
WB p.38, e.4  

SB p.78, t.8  SB p.78 
“Tony’s 
week” 

137.   Ранок Менді 
SB p.79 

Розповісти про 
ранок Менді 

It was 8 o’clock 
on Monday’s 
morning. Her 
mother called 
her.  

More, sit, break, weekend, 
hooray!, miss the bus 

Past Simple 
(неправильні дієслова) 

Вимова 
закінчень  
“-ed” у 
дієсловах 

SB p.79, e.2,3  
WB p.39, e.5  

SB p.79, t.9  SB p.78, e.1  

138.   Нещасні випадки  
SB p.79-80 

Запитати про те, 
як сталися 
нещасні 
випадки  

Mandy broke 
her leg. 
How did she 
break it? 

Accident, happen, fall off, 
bike, burn, fire, iron, knife, 
luckily, fortunately, at home, 
at work, finger 

Спеціальні питання з 
“did” 

Інтонація 
запитань з 
“did” 

SB p.80, e.2  
GB p.39, e.5  
WB p.39, e.6  

SB p.79, t.10  SB p.79 
“Accidents” 

139.   У лікарні 
швидкої 
допомоги 
SB p.80 

Скласти 
розмову 
пацієнта з 
лікарем 

How did you 
break your leg? 
I fell off my bike. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Past Simple (питання) Наголос у 
багатоскладо-
вих словах 

SB p.81, e.4  
GB p.40, e.6  
WB p.40, e.7 

SB p.80, t.11 
dialogue 

SB p.80, e.3 
p.81, game  

140.   Домашнє читання 
141.   Стоматологи 

сьогодні та 200 
років тому 
SB p.82 

Розповісти про 
бідних людей 
200 років тому 

Poor people 
didn’t eat sugar. 

Dentist, filling, glad, two 
hundred years ago, use, electric 
drill, anaesthetic, rich, poor, 
sugar, false, teeth, plastic 

Заперечні речення в 
Past Simple 

Вимова нових 
слів 

SB p.82, e.2  
GB p.40, e.7  
WB p.40, e.8  

SB p.82, 
t.12, 13  

SB p.82 
“The Good 
Old Days?” 

142.   Канікули Тіма Заперечити No, it wasn’t Real, sometimes, sell, dead, Запитання та Інтонація SB p.83, e.3  SB p.83, t.14  SB p.83, 
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SB p.83 інформації/  
висловити 
свою думку 

half past seven. 
It was eight 
o’clock. 

tunnel, mark, taxi, suitcase, fall 
over, airport, already 

заперечення в Past 
Simple 

питань в Past 
Simple 

p.83 “Then and 
Now” 

e.4, 5  

143.   Підготовка до 
тематичної 
атестації 

Описати життя 
людей тепер і 
колись 

200 years ago 
people didn’t 
have TVs. 

Опрацювання лексики по 
темі 

Закріплення вивченого 
матеріалу 

Інтонація запе-
речних речень:  
No, I wasn’t. 

Dictation  Project Project 

144.   Тест №7. Teacher’s Book – Test Booklet: page 26-29 (Part A) 
145.   Домашнє читання 
146.   Контроль писемного мовлення Test Booklet: p. 29 (Part В) 

8. Space 
147.   Космос  

SB p.84-86 
Розповідати про 
астронавтів 

Between 1969 
and 1972 twelve 
astronauts landed 
on the moon. 

Past, present, future, astronaut, 
space, repair, satellite, planet, 
the moon, probably, to land, 
only 

Порядкові числівники Вимова 
порядкових 
числівників 

SB p.86, e.1  
GB p.41, e.1  
WB p.41, .e1  

SB p.86, t.1, 
2  

SB p.86, e.2,  
“Do you 
know?” 

148.   Космічний рейс 
SB p.87 

Розповідати 
про першого 
космонавта 
Ю.Гагаріна 

Yuri Gagarin 
was in space in 
1961. 

Space, race, begin, Russia, 
launch, carry, orbit, the Earth 
Russian, plane, crash, birthday, 
hear, rocket  

Місяці, дати Вимова 
місяців року 

SB p.87, e.1  
GB p.41, e.2  
WB p.41, e.2  

SB p.87, t.4, 
3  

SB p.87 
“The Space 
Race”  

149.   Супутники 
SB p.88 

Відповісти  
про дні 
народження 
членів сім’ї 

Me – 10th August. 
Dad – 27th 
February 

Land, space, shuttle, regularly Місяці, дати Вимова дат 
(2th December) 

SB p.88, e.4, 5  
GB p.42, e.3  
WB p.41, e.3  

SB p.88, t.4, 
5  

SB p.88, 
e.3, 5  

150.   Домашнє читання 
151.   Останній 

космічний політ  
SB p.88 

Розповісти про 
політ 

The last space 
flight happened… 

Travel, other, water materials, 
build, station, around 

Повторення 
граматичних структур 
Present Simple, Past 
Simple 

Вимова дат SB р.88, e.3 
Dictation 

SB p.88, 
project 

SB p.88 
“Your 
Project” 

152.   На Місяці  
SB p.89-90 

Розповісти про 
життя на 
Місяці у 
майбутньому 

In the future the 
people will live 
on the Moon, too. 

Air, need, giant, everything, 
city, children, plants, plan  

Future Simple з “will, 
won’t” 

Інтонація 
речень з 
“will, won’t” 

Dictation  
SB p.90, e.1  
GB p.42, e.4  
WB p.42, e.4 

SB p.89, t.6 
p.90, e.7 

SB p.89  
“Moonbase 
21” 

153.   Інтерв’ю з 
професором SB 
p.90 

Запитати і 
відповісти про 
космічну 
станцію 

Where will the 
space station 
be?  

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Спеціальні питання з 
“will” 

Інтонація 
запитань 

SB p.90, e.2  
GB p.43, e.5  

SB p.91, t.8  SB p.90, e.3, 
4  

154.   Місто на місяці  
SB p.91 

Описати місто 
на Місяці 

This will be the 
space station.  

Повторення лексики Future Simple загальні 
питання 

Інтонація 
запитань і 
відповідей з 
will 

SB p.91, project 
GB p.43, e.6  

SB p.91, 
project 

Project 
“City on the 
Moon”  

155.   Домашнє читання 
156.   Пригоди 

інопланетян SB 
p.92 

Сказати про дії 
в майбутньому 

I shall travel in 
Time, too. 
We shan’t come 
back. 

At last, creature, chair, wood, 
tree, get off, too 

Future Simple  “shall/ 
shan’t” 

Вимова 
нових слів 

SB p.93, e.2 
GB p.44, e.7а  

SB p.92-93, 
t.9, 10 

SB p.92 
“The Return 
of the master” 

157.   Космічний 
народ  
SB p.93-94 

Скласти 
інтерв’ю про 
космічний парад 

When will there 
be a parade? 
On 4th July etc. 

Small, no good, idea, come 
back,  
Here we are, parade 

Future Simple з “will/ 
won’t 
 Shall/ shan’t” 

Вимова 
географічних 
назв: 
Brownsville 

SB p.93, e.3b  
GB p.44, e.7b  

SB p.94, t.11  SB p.93, e.3а,  
p.94, e.6  

158.   Космічні істоти 
SB p.94 

Описати уявну 
космічну істоту 

They’ll be tall. 
They’ll have long 
noses and big 

Закріплення лексики 
попереднього уроку 

Future Simple 
з займенником “they”  

Вимова 
скорочень  
“shan’t,  

Project 
SB p.94, e.5, 6  

SB p.94, 
project 

SB p.94, 
project 
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eyes.  won’t” 
159.   Канікули у 

космосі 
SB p.94 

Розповісти про 
майбутні 
канікули 

You’ll leave 
London 
spaceport at 9 
o’clock on 
Tuesday. 

Mars, Venus, Jupiter, visit, 
plus, suspended, animation, 
flight, spaceport, change  

Future Simple 
(повторення) 

Вимова назв 
космічних 
планет 

GB p.44, e.8  
WB p.44, e.5  

SB p.94, t.12  SB p.94 
“Holiday in 
Space” 

160.   Домашнє читання 
161.   Загублене у 

космосі  
SB p.95 

Розповісти про 
план польоту 

You’ll leave 
Mars at…on… 

Spacesuit, provide, passport, 
Saturn, interplanetary, last, 
disappear 

Прийменники (at, on, in, 
at 5 p.m., ) 

Вимова 
нових слів 

SB p.95, e.1, 2  
WB p.45, e.6  

SB p.95, t.13  SB p.95, 
e.1, 2,3а  

162.   Мої канікули у 
космосі 
SB p.95 

Описати уявні 
канікули у 
космосі 

We’ll leave the 
airport on… 

Collect, commander, bad Опрацювання 
матеріалу попередніх 
уроків 

Вимова 
скорочень I’ll, 
we’ll, he’ll, 
she’ll 

SB p.95, project 
WB p.46, e.7  

SB p.95, 
project 

SB p.95, 
project 

163.   Рейс на Юпітер 
SB p.96 

Надати 
інструкції до 
гри 

You can’t take 
off. Go back to 
the start. 

Take off, weather, wrong, 
another, miss a turn, go back, 
it’s 

Закріплення матеріалу 
попередніх уроків 

Інтонація 
інструкцій 
 

Кросворд 
WB p.46, e.8  

Інструкції  
в грі 

SB p.96 
“Race the 
Jupiter” 

164.   Домашнє читання 
165.   Тест №8. Teacher’s Book – Test Booklet: page 30-32 (Part A) 
166.   Домашнє читання 
167.   Контроль писемного мовлення: Test Booklet: p. 33 (Part В) 
168.   Контроль діалогічного мовлення 
169.   Контроль аудіювання 
170.   Контроль інформативного читання 
171.   Підсумковий урок 
 
Для домашнього читання рекомендуються книги з серії The Oxford Bookworms Library, (stage 1), Oxford Bookworms Starters. 


