


 ♦ громадянська відповідальність
 ♦ здоров’я і безпека
 ♦ підприємливість та фінансова грамотність
 ♦ екологічна безпека та сталий розвиток

Компетентнісний підхід — ключова 
ознака змісту підручника.

Unit 1. My Family and Friends

HELLO, FRIENDS!
Привіт, друзі!Lesson 1.

1 Listen and repeat. Прослухай і повтори.

Nice to meet you, too!
Nice to meet you!

Hi! My name is Olenka.

Hello! I am Vlad. 
What’s your name?

2 Listen and answer. Прослухай і дай відповідь.

3 Listen, repeat and point. Прослухай, повтори і вкажи.

4 Look, ask and answer. Подивись, запитай і дай відповідь.

Mary Bill Jack Jill

5 Let’s play. Пограймо.

What’s your name?
My name is Pam.
What’s his name?
His name is Sam.

What’s her name?
Her name is Ann.
Now let’s say it again.

1

2

3
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Hi, Mary! Nice to 
meet you!

Her name is Mary.
What’s her name?

5 Пояснення до гри 

дивись на с. 197

Unit 1Unit 1
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 — вправа на сприймання на слух;

 — вправа на зорове сприймання;

 — парна робота;

 — групова робота;

 — вправа на письмо;

 — ігрове завдання.

Умовні позначення:
 ♦ допоможуть швидко знайти потрібну 

інформацію в підручнику,
 ♦ легко запам’ятовуються,
 ♦ узгоджуються зі змістом завдань

Спільний проект 
видавництва «Ранок» і ГО «GoGlobal»

Міжнародна команда фахівців у галузі мовної освіти створила 
підручник, який допоможе дітям подолати мовні бар’єри, розвинути 

свої творчі здібності, сформувати вміння працювати у команді.

Підручник відповідає типовим освітнім програмам і враховує особливості вікових 
психофізіологічних і психологічних особливостей і  пізнавальних можливостей 
сучасної дитини.

Спільний проект 
видавництва «Ранок» і ГО «GoGlobal»

Міжнародна команда фахівців у галузі мовної освіти створила 
підручник, який допоможе дітям подолати мовні бар’єри, розвинути 

свої творчі здібності, сформувати вміння працювати у команді.

Підручник відповідає типовим освітнім програмам і враховує особливості вікових 
психофізіологічних і психологічних особливостей і  пізнавальних можливостей 
сучасної дитини.

ПІДРУЧНИК ПОБУДОВАНИЙ ЗА КОМУНІКАТИВНИМ МЕТОДОМ
Створюємо й засвоюємо мовленнєві моде-
лі, що стануть у пригоді під час реального 
життєвого спілкування.

У ПІДРУЧНИКУ РЕАЛІЗОВАНІ НАСКРІЗНІ ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ:

Тема 1. Моя сім’я і друзі

I AM FROM UKRAINE
Я з УкраїниLesson 4.

1 Listen and repeat. Прослухай і повтори.

1 2

3

My name is Olenka. I’m 
from Ukraine. What’s 
your name? 
Where are 
you from?

My name 
is Pam. 

I am 
from 

Canada.

What is his 
name? Where 

is he from? 
Is he from 

Poland?

His name is Ted. No, 
he isn’t. He is from 

England.

Their names are Sam and Cindy. 

No, they aren’t. They are from 
the USA.

What are their names? Where are 

they from? Are they from Spain?

2 a) Listen and point. Пpослухай і вкажи.

1 2 3 4

Zlata Migel, Tomas David Ann

1

2
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Lesson 8. School RulesLesson 8. School Rules

Тема 2. Моя школа

3 Look and say. Подивись і  скажи.

School Rules

1
32

Don’t take your phone to school!

4 Let’s read. Почитаймо.

y
you, your, yes, my, sky, flyTake your pencil case to school.Put your copybook on the desk.Don’t speak!

Don’t eat in the classroom!Can I  take your book? — Yes, you can.Can I  jump in the classroom? — No, you cannot.

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «School Rules».

No! Don’t take your toys to school!

Yes!

Don’t run in the classroom!Take your toys to school!

3

4

5
Пояснення до гри 
дивись на с. 201

Unit 2Unit 2
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Unit 3. Tasty Food

LET’S GO TO THE CAFÉ!

Ходімо до кафе!Lesson 9.

1 Listen and repeat. Прослухай і  повтори.

I’m hungry.
I’m thirsty. 
Let’s go to 
the café.

I want 

a pizza, a cake 

and a glass of 
cola.

I want ice 
cream and 
a glass of 
lemonade. 

How much 
is it?

I haven’t got 

my money!

It’s OK. I have 

got money.
Thank 
you.

2 Look, count and say. Подивись, порахуй і  скажи.

8 3

Jill

Bill

Jack

Mary

20

18

15

17 9 + 3 + 8 = 20. It's O
K.

It's 8 hryvnias.

I want a pizza and 

a glass of lemonade. 

Oh, ice cream! How 

much is it?

9 5

1

2
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Тема 4. Тварини

WE ARE CREATIVE
Ми творчі

Lesson 11.

1 Project work. Проектна робота.

3

Make a knot.
Зав’яжи.

4

Wear a hat.
Вдягни шапку.

2

Fill up.
Наповни.

1

Bring to school!
Принесіть 
до  школи.

5

Make a nose.
Зроби ніс.

6

Decorate.
Прикрась.

Привітай друзів зі святами. Віддай їм подарунок. Проспівай пісеньку або прочитай віршик.

1

Unit 4Unit 4

1

Уроки «We Are Creative»:
 ♦ сприяють розвиткові дрібної моторики у дітей,

 ♦ підвищують мотивацію до навчання,
 ♦ стимулюють активізацію пізнавальної діяльності,

 ♦ допомагають успішно засвоїти лексико-граматичний матеріал,

 ♦ сприяють розвиткові мовленнєвої активності учнів.

Уроки «We Are Creative»:
♦ сприяють розвиткові дрібної моторики у дітей,

♦ підвищують мотивацію до навчання,
♦ стимулюють активізацію пізнавальної діяльності,

♦ допомагають успішно засвоїти лексико-граматичний матеріал,

♦ сприяють розвиткові мовленнєвої активності учнів.

Розвиток твор-

чої особистості, 

здатної прийма-

ти нестандартні 

рішення, вихо-

дити за межі 
вже відомого, 

є однією з ви-

мог сучасного 

суспільства.

Розвиток твор-

чої особистості, 

здатної прийма-

ти нестандартні 

рішення, вихо-

дити за межі 
вже відомого, 

є однією з ви-

мог сучасного 

суспільства.

креативністькреативність

Lesson 8. School RulesLesson 8. School Rules

Тема 2. Моя школа

3 Look and say. Подивись і  скажи.

School Rules

1 32

Don’t take your phone to school!

4 Let’s read. Почитаймо.
y

you, your, yes, my, sky, fly
Take your pencil case to school.
Put your copybook on the desk.
Don’t speak!
Don’t eat in the classroom!
Can I  take your book? — Yes, you can.
Can I  jump in the classroom? — No, you cannot.

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «School Rules».

No! Don’t take your toys to school!

Yes!

Don’t run in the classroom!
Take your toys to school!

3

4

5 Пояснення до гри 

дивись на с. 201

Unit 2Unit 2
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критичне мислення, вміння 
аналізувати й пояснювати 
причини і наслідки подій 
і вчинків

критичне мислення, вміння 
аналізувати й пояснювати 
причини і наслідки подій 
і вчинків

РОЗВИТОК НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ:

3



Імплементування методу «Story Telling»

Unit 3. Tasty Food

WE ARE CREATIVE
Ми творчіLesson 11.

1 Project work. Проектна робота.

Wash.
Помий.

1

Cut.
Поріж. 

3

Thread.
Нанижи. 

5

Peel.
Очисти. 

2

Make.
Зроби. 

4

Ready!
Готово!

6

1

Unit 3Unit 3

72

комунікативні 
навички й вмін-
ня співпрацюва-
ти у команді

комунікативні 
навички й вмін-
ня співпрацюва-
ти у команді

Творчі проекти позитив-
но впливають на емо-
ційну атмосферу в класі, 
а  також сприяють 
розвиткові ініціативності 
й самостійності учнів. 
Оскільки у групі працю-
ють діти з різним рівнем 
володіння англійською, 
командна робота доз-
воляє менш успішним 
учням перейняти 
певні навички у більш 
успішних. Крім того, 
реалізується виховна 
функція завдяки необхід-
ності допомагати один 
одному, домовлятися 
між собою й ділитися.

Творчі проекти позитив-
но впливають на емо-
ційну атмосферу в класі, 
а  також сприяють 
розвиткові ініціативності 
й самостійності учнів. 
Оскільки у групі працю-
ють діти з різним рівнем 
володіння англійською, 
командна робота доз-
воляє менш успішним 
учням перейняти 
певні навички у більш 
успішних. Крім того, 
реалізується виховна 
функція завдяки необхід-
ності допомагати один 
одному, домовлятися 
між собою й ділитися.

Молодші школярі най-
краще запам’ятовують 
те, що викликає у них 
емоції, метод «Story telling» 
націлений саме на те, щоб 
викликати відгук у душі 
учнів. У цьому разі весь 
матеріал запам’ятається 
без жодних зусиль. Метод 
«Story telling» сприяє 
розширенню кругозору, 
розвиткові уяви, комуніка-
тивних умінь, критичного 
мислення, впливає на 
формування системи цін-
ностей. Учні також зможуть 
вдосконалити свої уміння 
сприймати іноземну мову 
на слух і навички читання. 

Молодші школярі най-
краще запам’ятовують 
те, що викликає у них 
емоції, метод «Story telling» 
націлений саме на те, щоб 
викликати відгук у душі 
учнів. У цьому разі весь 
матеріал запам’ятається 
без жодних зусиль. Метод 
«Story telling» сприяє 
розширенню кругозору, 
розвиткові уяви, комуніка-
тивних умінь, критичного 
мислення, впливає на 
формування системи цін-
ностей. Учні також зможуть 
вдосконалити свої уміння 
сприймати іноземну мову 
на слух і навички читання. Тема 2. Моя школа

STORY TIME
Час історій Lesson 12.

1 Listen, point and repeat. Прослухай, вкажи й  повтори.

1

3

5

7

2

4

6

2 Act out. Розіграйте в  парах.

1

2

Unit 2Unit 2
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ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
до підручника «Англійська мова. 2 клас. Start Up!»

(автори С. C. Губарєва, О. М. Павліченко, Л. В. Залюбовська)
(105 годин, 3 години на тиждень)

№ з/п Дата Тема уроку

Unit 1. My Family and Friends • Моя сім’я і друзі

1 Hello, Friends! • Привіт, друзі!

2 Good Morning! • Доброго ранку!

3 I Am Seven • Мені 7 років

4 I Am From Ukraine • Я з України

5 Meet My Family • Зустрічайте мою сім’ю

6 They are my grandchildren • Вони мої онуки

7 Have You Got a Cousin? • У тебе є двоюрідний брат?

8 My Morning • Мій ранок

9 After School • Після школи

10 My Weekend • Вихідні

11 We Are Creative • Ми творчі

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 2. My School • Моя школа

1 I Have Got A  Schoolbag • У мене є  шкільна сумка

2 What Colour Is Your Rubber? • Якого кольору твоя гумка?

3 My Classroom • Моя класна кімната

4 Where Is My Pen? • Де моя ручка?

5 Open Your Book! • Відкрий свою книгу!

6 We Can Paint! • Ми вміємо малювати

7 Can You Play Football? • Ти вмієш грати у  футбол?

8 School Rules • Шкільні правила

9 School Things • Шкільні речі 5



№ з/п Дата Тема уроку

10 School Is Fun • Школа — це весело

11 Creative • Урок для творчості

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 3. Tasty Food • Смачна їжа

1 My Breakfast • Мій сніданок

2 We Like Fruit • Ми любимо фрукти

3 I Don’t Like Peas • Я не люблю зелений горошок

4 What’s In Your Lunchbox? • Що у  твоєму ланч боксі?

5 Let’s Have Dinner • Пообідаймо!

6 Family Supper • Сімейна вечеря

7 My Menu • Моє меню

8 How Much Is It? • Скільки це коштує?

9 Let’s Go To The Café! • Ходімо до кафе!

10 Tasty Food • Смачна їжа

11 Creative • Урок для творчості

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 4. Our Holidays • Наші свята

1 What Day Is It Today? • Який сьогодні день?

2 Happy Birthday! • З днем народження!

3 Birthday Party • Вечірка з нагоди дня народження

4 It’s Christmas Time! • Час Різдва!

5 Christmas Cards • Листівки до Різдва

6 New Year Presents • Новорічні подарунки

7 New Year Party • Новорічна вечірка

8 Happy Holidays! • Щасливих свят!6



№ з/п Дата Тема уроку

9 It’s Time To Have Fun • Час розважитися

10 Food For A Party • Страви для вечірки

11 We Are Creative • Ми творчі

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 5. Time For Fun • Час для розваг

1 You Have Got Two Cars • Утебе є дві машинки

2 I Am A Driver • Я водій

3 Our Toys • Наші іграшки

4 Whose Toy Is It? • Чия це іграшка?

5 My Favourite Toy • Моя улюблена іграшка

6 In The Playground • На ігровому майданчику

7 Let’s Go To The Park! • Ходімо до парку!

8 Where Is My Frisbee? • Де моя літальна тарілка?

9 I Have Got A Hobby • У мене є хобі

10 Time For Fun • Час для розваг

 11 We Are Creative • Ми творчі

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 6. This Is Me! • Це я!

1 These Are My Arms • Це мої руки

2 My Face • Моє обличчя

3 My Father Is Clever • Мій батько розумний

4 She Is Tired • Вона втомлена

5 Take Off This Hat! • Зними цей капелюх!

6 I Like А Yellow Sweater • Мені подобається жовтий светр

7 I Am Wearing A Cap • Я в кепці 7



№ з/п Дата Тема уроку

8 Are You Wearing Jeans? • Ти у джинсах?

9 Where Is My Cap? • Де моя кепка?

10 Who Is Your Friend? • Хто твій друг?

11 We Are Creative • Ми творчі

12 Story Time • Час історій

13—14 Revision • Повторення

Unit 7. Our World • Наша Земля

1 Happy Winter • Щаслива зима

2 Cool Spring • Прохолодна весна

3 Hot Summer • Спекотне літо

4 Bright Autumn • Яскрава осінь

5 What Pet Have You Got? • Яка домашня тваринка в тебе є?

6 How Long Is Its Tail? • Наскільки довгий його хвіст?

7 Let’s Go To The Farm! • Їдьмо на ферму!

8 On The Farm • На фермі

9 In The Zoo • У зоопарку

10 Do Zebras Like Fruit? • Чи люблять зебри фрукти?

11 We Are Creative • Ми творчі

12—13 Revision • Повторення

Unit 8. Let’s Review! • Повторімо!

1 My Family And Friends • Моя родина і друзі

2 At School • У школі

3 Food That I Like • Їжа, яка мені подобається

4 We Like Holidays • Ми любимо світа

5 Let’s Have Fun! • Давайте розважатися!

6 Who Is My Friend? • Хто мій друг?

7 Our World • Наша Земля8



Unit 1. My Family and Friends

REVISION 
ПовторенняLessons 13—14.

1 Let’s play. Пограймося.
Гра «Кубики».

1 Пояснення до гри 

дивись на с. 199

A B C D

1

З якої вона 
країни?

Як 
англійською 

назвати 
сестру 

чи брата 
батьків?

Побажай 
доброго 
вечора

2
Скажи, 

скільки тобі 
років

Запитай, 
скільки років 
твоєму другу

Розкажи про 
свої звичні 
повсякденні 
справи (по 

годинах)

3 Start 
Побажай 
доброго 

ранку

2 Match and say. Поєднай і скажи.

Where are they from?

Lev BohdanHelen Ted, Emma Bill, Pam

Where is Helen from?

She is from Canada.

2

Unit 1Unit 1
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Lessons 13—14. Revision Lessons 13—14. Revision 

Тема 1. Моя сім’я і друзі

E F G H

З якої він 
країни?

Finish 1

Запитай, як 
звати твого 

друга

Розкажи, що 
ти зазвичай 

робиш у 
вихідні

З якої він 
країни?р

2

Назви своє 
ім’я 

Побажай 
доброго дня

3

3 Project work. Проектна робота.

а) Намалюй свого друга/свою подругу й розкажи про 

нього/неї.

This is my friend. His/her name is 

… . He/She is  … (age). He/She is 

from … . His/Her family is big/small.

b) Visual Map. Зроби візуальну карту свого звичного ро бо-

чого та вихідного дня за допомогою фото або малюнків. 

Розкажи, що ти зазвичай робиш з ранку до вечора.

On weekdays/weekends I always ….

3

Unit 1Unit 1
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НАВЧАЄМОСЬ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГРИ

Lesson 1. I Have Got A SchoolbagLesson 1. I Have Got A Schoolbag

Тема 2. Моя школа

 b) Look and say. Подивись і  скажи.

Polly has got a big 
schoolbag. She has got ….

3 Listen, chant and point. Прослухай, повтори вірш і  вкажи.
How I  love my things at school!
They are interesting and cool.
I’ve got pencils, books, my bag
And my pens. The best is black.

4 Let’s read. Почитаймо.
oo

look, book, copybook, room, good

p
pen, pet, pencil, pencil case, pot, copybook
Look! I  have got a  pencil case. Pam has got a  book and 
a  copybook. Has he got a  good pen?  — Yes, he has. Has 
she got a  good pencil?  — No, she has not.

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «What Is in His Schoolbag?».

Has he got 
a pen?

3

4

5 Пояснення до гри 
дивись на с. 199

Unit 2Unit 2
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Unit 1. My Family and Friends

HELLO, FRIENDS!
Привіт, друзі!

Lesson 1.

1 Listen and repeat. Прослухай і повтори.

Nice to meet you, too!
Nice to meet you!

Hi! My name is Olenka.

Hello! I am Vlad. 
What’s your name?

2 Listen and answer. Прослухай і дай відповідь.

3 Listen, repeat and point. Прослухай, повтори і вкажи.

4 Look, ask and answer. Подивись, запитай і дай відповідь.

Mary Bill Jack Jill

5 Let’s play. Пограймо.

What’s your name?
My name is Pam.
What’s his name?
His name is Sam.

What’s her name?
Her name is Ann.
Now let’s say it again.

1

2

3

44

Hi, Mary! Nice to 
meet you!

Her name is Mary.
What’s her name?

5
Пояснення до гри 
дивись на с. 197

Unit 1Unit 1

6

Lesson 8. My MorningLesson 8. My Morning

Тема 1. Моя сім’я і друзі

3 Look and say. Подивись і скажи.

1

4

2

5

3

6

Three. I go to school in the morning.

4 Let’s read. Почитаймо.

E
pen, red, ten, seven, get up, get dressed
Ted, Ben, Emma, Helen, Ella
I get up. I get dressed. 
I have got a red pen. 
We have got seven red pens.

Sh
she, wash, brush, fish
I wash my face. I wash an apple. I brush my teeth.

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «Пантоміма».
You wash your face in the morning. 

3

4

5 Пояснення до гри 

дивись на с. 198

Unit 1Unit 1
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REVISION 
ПовторенняLessons 13—14.Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1

You wash your face in the morning. 

Lesson 10. My WeekendLesson 10. My Weekend

Тема 1. Моя сім’я і друзі

3 Look and say. Подивись і скажи.

always

never

Number 1. I always meet my friends 
at the weekend.

4 Let’s read. Почитаймо.
I

I, hi, nine, five, tidy, fine, Mike

Mike is nine. I am fine.
Hi! I am Mike. I am nine. I’ve got Mum, 

Dad, Granny and Granddad, but I haven’t 

got a sister or a brother. I love my family 

and friends! Every day I help my family 

and meet my friends!

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «Dominoes».

— I always meet my friends at the weekend. 

— I never meet my friends at the weekend.

3

4

5 Пояснення до гри 

дивись на с. 199

Unit 1Unit 1
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Unit 1. My Family and Friends

LevLev BohdanHelen Ted, Emma Bill, Pam

Where is Helen from?

She is from Canada.

26

b) Visual Map. Зроби візуальну карту свого звичного ро бо-

чого та вихідного дня за допомогою фото або малюнків. 

Розкажи, що ти зазвичай робиш з ранку до вечора.

On weekdays/weekends I always ….

Lesson 2. What Colour Is Your Rubber?Lesson 2. What Colour Is Your Rubber?

Тема 2. Моя школа

3 Look, match and say. Подивись, з’єднай і  скажи.

7654321

No, it is not. My pencil is orange.

What colour is your 
pencil? Is it pink?

4 Let’s read. Почитаймо.

ck
black, pick, clock, trick, cock, duck

a
case, name, game, make, pencil case, KateTim has got a  book. His book is black. I  have got a  pink pen. Kate has got a  big cock. This is a  red pencil case. That is a  good copybook. 

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «What Colour Is Your Rubber?».

What colour is 
your rubber? 
Is it blue?

What colour 
is your 

rubber? Is it 
green?

No, it is 
not. Yes, 

it is. It is 
blue.

3

4

5
Пояснення до гри 
дивись на с. 199

Unit 2Unit 2
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У сучасній психології ак-
тивність визнається однією 
з головних характеристик 
процесу пізнання й навчання. 
Лише за умови активного 
мотивованого залучення 
молодших школярів у процес 
вивчення іноземної мови 
можна досягти успіху. Саме 
для реалізації цієї мети до 
підручника включено велику 
кількість ігор, чанти й пісні.

У сучасній психології ак-
тивність визнається однією 
з головних характеристик 
процесу пізнання й навчання. 
Лише за умови активного 
мотивованого залучення 
молодших школярів у процес 
вивчення іноземної мови 
можна досягти успіху. Саме 
для реалізації цієї мети до 
підручника включено велику 
кількість ігор, чанти й пісні. Ігри є навчальною моделлю для 

будь-якої діяльності в майбутньому 
й необхідним елементом у форму-
ванні кожної особистості. Створення 
ігрових ситуацій і пошук шляхів їх 
розв’язання забезпечує:

 ♦ розвиток інтелекту,
 ♦ накопичення соціального  досвіду,
 ♦ виховання самостійності й  ініціа-

тивності,
 ♦ формування позитивного став-

лення й толерантності до інших 
людей,

 ♦ розвиток вміння працювати 
в   команді.

E F G H

Розкажи, що країни?

E F G H

Ігри є навчальною моделлю для 
будь-якої діяльності в майбутньому 
й необхідним елементом у форму-
ванні кожної особистості. Створення 
ігрових ситуацій і пошук шляхів їх 
розв’язання забезпечує:
♦ розвиток інтелекту,
♦ накопичення соціального  досвіду,
♦ виховання самостійності й  ініціа-

тивності,
♦ формування позитивного став-

лення й толерантності до інших 
людей,

♦ розвиток вміння працювати 
в   команді.

9



Unit 1. My Family and Friends

AFTER SCHOOL
Після школиLesson 9.

1 Listen and repeat. Прослухай і повтори.

I go home after 
school every 
afternoon.

I always do my 
homework in the 
afternoon.

I always play 
with my cat in 
the evening.

I always play 
computer games in 
the evening.

I always help 
my Mum in 
the evening.

I always go to 
bed at night.

2 Listen and match. Прослухай і з’єднай.

1
2

3
4

5
6

1

2

Unit 1Unit 1

20

Lesson 9. After SchoolLesson 9. After School

Тема 1. Моя сім’я і друзі

3 Match and say. З’єднай і скажи.

5

b
4

c

6a3
d

2

e

1

f

1-f. I go home 
after school in the 

afternoon. Number 2.

Number 1.

4 Let’s read. Почитаймо.
C

сat, computer, cousin
This is a cat. This cat is big. This is a  computer. 

This is her cousin. This is his uncle. He has got 

a  computer. Her cousin is seven. 

5 Let’s play. Пограймо.
Гра «My Day».

— In the morning…
— In the morning, I have breakfast.

3

4

5 Пояснення до гри 

дивись на с. 199

Unit 1Unit 1
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УРОКИ ПІДРУЧНИКА ПОБУДОВАНО 
ЗА ПРИНЦИПОМ «ВІД ПРОСТОГО ДО СКЛАДНОГО».

Аудіосупровід від носіїв мови допоможе 
учням від самого початку вимовляти 
звуки й літери правильно, а також 
призвичаїтися до сприймання живого 
іншомовного мовлення на слух.

Аудіосупровід від носіїв мови допоможе 
учням від самого початку вимовляти 
звуки й літери правильно, а також 
призвичаїтися до сприймання живого 
іншомовного мовлення на слух.

візуалізаціявізуалізація

відпрацювання 
введеного 
матеріалу

відпрацювання 
введеного 
матеріалу

продукуванняпродукування

Принцип наочності є одним з  головних 
під час навчання молодших школярів, 
його ефективність зумовлена 
переважно наочно-образним 
мисленням учнів початкової школи. 

Принцип наочності є одним з  головних 
під час навчання молодших школярів, 
його ефективність зумовлена 
переважно наочно-образним 
мисленням учнів початкової школи. 

презентація нового 
матеріалу
презентація нового 
матеріалу

10



Губарєва Світлана Сергіївна  — кандидат філологічних наук, спі-
кер на всеукраїнських, міжнародних і регіональних педагогічних 
конференціях, семінарах, вебінарах для вчителів іноземних мов, 
автор науково-методичних статей із філології та педагогіки, посіб-
ників з англійської мови для молодших школярів.

Любов Залюбовська, координатор освітніх проектів NGO Global 
Office, відповідє за проекти, пов’язані з підвищенням рівня викла-
дання англійської в  українських школах. Має досвід роботи в нав-
чанні іноземної мови та професійній підготовці вчителів

Павліченко Оксана Михайлівна, вчитель англійської мови вищої 
категорії, учитель-методист Харківської гімназії №144 Харківської 
міської ради Харківської області. Автор підручника та НМК Start Up! 
для 4-х класів ЗНЗ.

Автор понад 70 навчально-методичних видань, серед яких 
навчальні матеріали з англійської мови для учнів ЗНЗ: серії навчаль-
но-методичних комплектів до підручників українських авторів, 
зошити для вивчення граматики, граматичні практикуми, посібник 
з рекомендаціями щодо підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання, а також методичні матеріали для вчителів.

С. С. Губарєва

Авторки НМК «Англійська мова. 2 клас. Start Up!»

Л. В. Залюбовська

О. М. Павліченко

До навчально-методичного 
комплекту входять:
• ПІДРУЧНИК з аудіосупроводом;
• робочий зошит із прописами; 
• календарно-тематичний план;
• флеш-картки;
• книга для вчителя з додатковими 

матеріалами.

Інтернет підтримка 
містить:
• підручник,
• аудіосупровід,
• тексти до аудіозаписів (Scripts),
• пояснення до проектів.

НОВА
УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
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Витяги з експертних висновків на проект підручника 
«Англійська мова. 1 клас. Start Up!»

Відгуки вчителів англійської мови, що працюють за підручником 
«Англійська мова. 1 клас. Start Up!»

Н. Ю Баняс, заступник директора з навчально-виховної роботи Хустської спеціалізо-
ваної школи I-III ступенів №3, учитель англійської мови 

Зміст підручника забезпечує організацію освітнього процесу, моделює цілісний процес 
навчання, реалізує мотиваційну, діяльнісну, розвивальну, виховну, коригуючу функції, фор-
мує здатність вирішувати проблеми, що виникають у пізнанні і поясненні явищ <…> 

Підручник реалізує діяльнісний підхід у навчанні, містить можливість учню зберігати 
самостійність у виконанні. <…> Підручник створює умови для самовираження, організації 
спілкування, застосування у навчальному процесі елементів дискусії.

О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти», доктор психологічних наук, професор

У підручнику навчальний матеріал у цілому подано на високому, але посильному для 
першокласників рівні складнощів. Як уже зазначалося вище, у ньому передбачено сукуп-
ність різноманітних пізнавальних, творчих, проектних та інших завдань практичного спря-
мування, що ґрунтуються на життєвому досвіді учнів і мають переважно ігровий характер. 
Виконання таких завдань сприятиме розвитку позитивної мотивації навчання, забезпечить 
опанування матеріалу відповідно до сучасних вимог. <…> 

Цінність підручника полягає в наявності різноманітних завдань, спрямованих на розви-
ток критичного, самостійного, дивергентного мислення, а також відповідних розумових дій, 
як-то: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація тощо. У підручнику наявні 
проблемні запитання і завдання, що спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків; 
завдання, спрямовані на розвиток інтелектуальних умінь: уміння виділяти головне і  дру-
горядне; уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; уміння робити обґрунтовані 
висновки. Примітно, що більшість таких завдань подано в ігровій формі, що відповідає 
можливостям першокласників.

Хатимська Ю. М., вчитель англійської мови Кам’янець-Подільського НВК № 9
«З усіх існуючих підручників для 1 класу новий комплекс «Англійська мова 1  клас. 

Start  Up!», на мій погляд, є найкращим. Прекрасно структурований підручник, гарно ілю-
стрований, доступний для сприйняття дітьми даної вікової групи. Особлива подяка авто-
рам за велику кількість ігрових завдань та прекрасних ілюстрованих опор, які дають змогу 
швидко та ефективно донести до учня ази спілкування англійською мовою»

Голдибан Е. П., ЗОШ № 15
«Оригінальні пісні і короткі сюжетні історії, чудові ілюстрації і герої, додаткові матеріа-

ли і ігри роблять курс ефективним інструментом навчання дітей».

Долучайтеся до 
обговорення в групі 
«Видавництво “Ранок”: 
іноземна навчальна 
література»


