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Методичні засади НМК “Get Set – Go!” 
 

Get Set – Go! – шестирівневий навчально-
методичний комплекс (НМК) для учнів 
початкових класів, розрахований на дітей, які 
раніше не вивчали англійську.  Він може 
використовуватися для великих груп учнів з 
різними здібностями.  
Мета НМК: 
• Надати учням основи знань, навичок і вмінь з 
англійської, закласти базу для успішного 
вивчення мови на подальших етапах навчання. 

• Навчити учнів розуміти та використовувати 
деякі основні лексичні й граматичні 
структури. 

• Допомогти учням сформувати вміння 
аудіювання, говоріння, читання та письма, а 
також розвивати впевненість у їх використанні 
в мовленні. 

• Зробити вивчення англійської мови цікавим, 
значущим, зосереджуючись на темах і лексиці, 
що відповідають цій віковій групі. 

• Зробити вивчення англійської мови 
захоплюючим, включивши в навчальний 
процес різноманітні пісні, історії, ігри тощо. 

 
Перший рівень Get Set Go! базується на піснях, 
оповіданнях та інших видах діяльності, які 
відповідають інтересам і віку учнів та адекватні 
для використання у великих або малих класах. Він 
є ідеальним підготовчим курсом до засвоєння 
основного навчального матеріалу, вступом до 
вивчення англійської мови.  
 

Навчаючи в початковій школі 
Ця книга базується на кількох припущеннях про 
те, як діти молодшого шкільного віку навчаються: 
• Дітям молодшого шкільного віку важко 
зрозуміти абстрактні ідеї, тому в класі краще 
вводити мовні одиниці за допомогою 
конкретних об’єктів, яких діти можуть 
торкатися і бачити. По можливості слід 
використовувати реальні об’єкти або малюнки 
для ознайомлення з новими словами.  

• Діти молодшого шкільного віку навчаються 
певній діяльності, тому вони мають брати 
активну участь у процесі навчання, виконуючи 
різноманітні завдання: рухатися, малювати, 
співати пісні, грати в ігри, показувати пантоміми 
тощо. 

• Діти молодшого шкільного віку мають 
короткострокову увагу, тому доцільно 
використовувати завдання, розв’язання яких 
триває до 10 хвилин.  Коли діти стомлюються, 
слід змінити вид діяльності, перейти до чогось 
іншого; можна повернутися до попереднього 
завдання згодом або на наступному уроці.  

• Діти молодшого шкільного віку повинні 
постійно повторювати матеріал, який вони вже 

засвоїли.  Робити це слід на початку кожного 
уроку або коли діти стомилися.  

• Діти молодшого шкільного віку потребують 
схвалення і заохочення.  Вони також мають 
відчувати свій прогрес і бачити власні досягнення.  

 
Компоненти НМК 

Get Set Go! Складається з таких компонентів: 
 
Підручник 
Підручник пропонує всі лінгвістичні структури й 
лексику в комплексі, містить діалоги, оповідання, 
пісні, вірші, ігри. Більшість завдань у підручнику 
усні.  Внизу кожної сторінки зображений маленький 
папуга, що вказує, яка сторінка робочого зошита 
відповідає підручнику. 
 
Робочий зошит 
Робочий зошит надає можливість додаткової 
мовленнєвої практики, а також вміщує вправи з 
читання і письма.  В робочому зошиті 9 додаткових 
розділів для повторення (Revision), які вміщені 
після кожних восьми сторінок підручника.  Вони 
можуть бути використані після опрацювання 
матеріалу восьми сторінок підручника як 
повторення або одночасно з його вивченням як 
додаткова практика. Нотатки в книзі для вчителя 
мають рекомендації щодо часу використання 
додаткового матеріалу та методів його 
опрацювання.  
Початковий етап робочого зошита першого рівня 
(Get Set – Go! 1) (сторінки 1 – 40) має завдання для 
засвоєння букв алфавіту.  Тут також вміщені 
фонетичні завдання на відпрацювання вимови 
звуків: учні дивляться на картинку і добирають 
першу букву англійської назви предмета, 
зображенного на ній (наприклад p – pen). У цьому 
розділі також є завдання на впізнавання букв: учні 
вибирають зайву букву (odd one out) з групи 
подібних букв (наприклад d, d, b, d).  В іншій 
частині  робочого зошита 1 і зошитів наступних 
рівнів вміщені вправи з завданнями на повторення 
алфавіту. 
Виконавши всі завдання у робочому зошиті, учні 
повинні зробити позначку в клітинці внизу 
сторінки.   
 
Завершальна частина робочого зошита має вісім 
сторінок з Прописами (Handwriting practice), які 
допомагають опрацювати правопис букв алфавіту.  
Рекомендації щодо порядку користування 
Прописами вміщені на сторінці 6 у книзі для 
вчителя Get Set – Go! 1.  
 
Касета 
Касета для кожного рівня містить записи всіх 
текстів, пісень, віршей і лексичних завдань з 
відповідного підручника.  
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Картки 
На картках 82 малюнки та 52 слова і 
словосполучення.  Рекомендації щодо 
використання карток подані в планах уроків у 
Книзі для вчителя, а також у Банку завдань.  
 
Книга для вчителя 
Книга для вчителя надає рекомендації для 
кожного уроку, але слід зауважити, що це лише 
рекомендації, й тільки вчитель знає свій клас, 
тому й використовує  матеріал згідно з умовами, в 
яких він працює.  У Книзі для вчителя 
рекомендації поділені на кроки (Steps), кожен з 
яких розрахований на урок тривалістю 45 хвилин,  
але він може бути подовжений або скорочений 
відповідно до потреб вчителя. Get Set – Go! 2, 3 та 
4 поділений на розділи (Units), кожен з яких 
складається з п’яти кроків, плюс додаткові кроки 
для повторення засвоєного матеріалу (Revision) і 
тестів.  
Нотатки до уроків включають: 
• Перелік нових лексичних одиниць. 
• Перелік матеріалів, необхідних для уроку, 
сторінки з підручника та робочого зошита, а 
також розділ і назву завдання на касеті 
(наприклад: касета до підручника с.18:2, 
завдання 2 у підручнику с.18). 

• Детальний план уроку з рекомендаціями щодо 
використання матеріалу підручника, робочого 
зошита, касети та карток. 

• Пропозиції для додаткових завдань на уроці. 
• Відповіді на завдання з робочого зошита й 
деяких завдань з підручника. 

 
Як доповнення до нотаток до уроків Книга для 
вчителя також має: 
• Програму рівня (Syllabus). 
• Банк завдань з понад 30 ідеями та іграми в 
класі (Activity Bank). 

• Чотири тести, що можна копіювати, з ключами 
до них. 

• Словничок, що вміщує слова з підручника 
(Wordlist). 

 
Календарно-тематичне планування 
Календарно-тематичне планування для 
загальноосвітніх шкіл є додатковим допоміжним 
матеріалом до навчально-методичного комплексу 
“Get Set – Go!”для вчителів початкових класів.  
При складанні планування посібника враховані 
вимоги чинних програм з іноземних мов. Посібник 
має гриф  “Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України” (рішення засідання Науково-
методичної ради Міносвіти і науки України від 28 
лютого 2002 р.).  Календарно-тематичне 
планування пропонує поурочний розподіл 
матеріалу.  У плануванні для зручності прийняті 

такі скорочення: SB – підручник, WB – робочий 
зошит. 
 
Get Set Go! Starter 
Видавництво підготувало додатковий посібник для 
дітей початкової школи, які раніше не вивчали 
іноземну мову й не знайомі з латинським алфавітом.  
Це кольорове видання допомагає ввести букви 
латинського алфавіту в цікавому для дітей 
контексті, тобто одночасно з відповідними 
лексичними одиницями.  Get Set Go! Starter 
розрахований на 22 уроки і може 
використовуватися одночасно з Get Set Go! 1 або 
перед ним. Для цього видання також є календарно-
тематичне планування.  Якщо ви зацікавились 
посібником і маєте намір за ним працювати, будь 
ласка, звертайтеся до Представництва видавництва 
«ОЮП», а також до наших офіційних 
дистриб’юторів. 
 
 
 
 
 


