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Календарно-тематичне планування за НМК Family and Friends 2
nd

 edition 6, Units Starter – 6 (75 lessons), Oxford University Press 

 

№ 

уро 

ку 

Дата 

Сфера 

(тематика) 

спілкування. 

Тема. Підтема. 

Мовленнєві 

функції 
Експоненти функцій 

Мовний матеріал 

Письмо Аудіювання Говоріння Читання 
Лексичний Граматичний Фонетичний 

Starter. Welcome back! 

1  ПОВТОРЕННЯ 

Я і моя сім’я і 

друзі 

CB p.4   

 

Привітатися. 

Представити себе 

та друзів. 

Розповісти про 

свої інтереси, 

щоденні заняття та 

уподобання. 

Hi Kate! How was your 

holiday? I'm fine, thanks. 

Hi, Tom. This is my 

sister, Kate. Shell we 

show you the club? 

Family words; 

Vocabulary from Family 

and Friends 5 

Did you havea 

good holiday in 

Spain? Shell we 

show you the 

club? We do lots 

of things at the 

DSD club. 

Інтонація 

привітань, 

розповідних  та 

питальних 

речень 

 

WB p.2 

-3 

ex.1, 2, 

3, 4 

CB p.4-5  

ex. 1, 2  

CB p.4-5 

ex. 2 

 

CB p.4-5 

ex. 1,3 

WB p.3 

ex.5 

 

2  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка) 

СB p.6 

Описувати події в 

теперішньому і 

минулому. 

I go there every year. 

It’s always great! 

What are you doing? 

I’m looking for your 

present. When I was 

sitting on the plane. It said 

hello to the man next to 

me! When I was walking 

around, I saw this. 

Robot convention Present Simple, 

Present 

continuous, 

Past simple,  

Past continuous 

 

Інтонація 

розповідних  та 

питальних 

речень 

WB p.4 

ex. 2, 3 

 

 

CB p.6 ex.1 CB p.6 ex.4 CB p.6, 

ex. 2, 3 

WB p. 4 

ex.1 

 

3  Вживання 

неправильних 

дієслів. 

(Граматична 

сторінка 2)  

СB p.7 

Вживати 

неправильні 

дієслова в усному 

та писемному 

мовленні 

You had a good time by 

the sea. 

I’ve broken the plate. 

Buy, hear, make, use, 

keep, have, catch, get, 

find, speak, grow, take, 

wear, write, fly, eat, see, 

go; funfair 

Irregular verbs  Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень різних 

типів 

CB p.7 

ex.1 

WB p.5 

ex.1, 3 

CB p.7 ex.2  WB p.5 

ex.2 

4  Starter Unit Test (Assessment and Resource CD-Rom) /Online Practice (Starter Unit. Grammar/Grammar2) 

Unit 1. Art project! 

5  Готуємося 

малювати мурал 

CB p.8 

Розуміти на слух 

невелику за 

обсягом розповідь. 

Розіграти  

постановку в 

ролях. 

What are we going to do? 

Let’s pain animals from 

different countries. 

How about flags or maps? 

I think we want 

something more exciting. 

What about portraits of 

famous people? That’s 

really difficult! 

Theme, impossible, flag 

 

Вживання  

майбутніх часів:  

What are we 

going to do? What 

will we paint? 

We’ll talk about 

your ideas  

 

Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень різних 

типів 

WB p.6 

ex. 4 

СB p.8 ex 1, 2 CB p. 8 ex. 

2 

CB p.8 

ex. 3 

WB p. 6 

ex.1, 2, 3 

6  У світі 

мистецтва 

CB p.9 

Вживати в 

мовленні слова, 

повязані з темою 

мистецтва, вміти 

пояснювати їх 

значення 

Painting is a picture that 

someone has painted. 

Sculpture is an animal, a 

shape or a person made 

from stone, wood. 

Words: portrait, painting, 

art gallery, landscape, 

mural, sculpture, 

background, foreground. 

Working with words: 

popular/unpopular,friendl

y/unfriendly, tidy/untidy,  

Спосіб 

утворення нових 

слів за 

допомогою 

прeфіксів un-, 

im- 

 

Вимова нових 

слів і 

словосполучен

ь  

CB p.9 

ex.2 

WB p.7 

ex.1, 2, 

3 

CB p.9 ex.1, 3 Optional 

activity - 

TB, p.31 

CB p.9 

ex.4 
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patient/impatient, 

possible/impossible, 

polite/impolite 

8  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка) 

СB p.10 

Розповідати, про 

майбутні дії  

I’m going to visit an art 

gallery this afternoon. 

I’ll come with you! 

I’m not going to go to 

town this weekend. I 

won’t come with you. I’m 

too busy. 

Recycled: vocabulary and 

structures seen previously 

 

WB p.116  ex.1 

(Grammar Time) 

Інтонація 

реплік в 

коротких 

діалогах 

CB p. 

10 ex.4 

WB p.8 

ex.2, 3 

CB p.10 ex.  1  CB p.10 

ex.2, 3 

WB p.8 

ex.1 

9  Граматична 

сторінка 2  

CB p. 11 

Розповідати про 

найближчі плани 

We’re meeting at ten 

o’clock. 

I’m not doing anything. 

 Present 

continuous with 

future meaning 

WB p.116 ex.2 

(Grammar Time) 

Інтонація 

розповідних 

речень та 

загальних 

запитань 

CB p.11 

ex.3 

WB p.9 

ex.2, 3 

 

СB p.11 ex.1 CB p.11 

ex.4 

 

CB p.11 

ex. 2 

WB p.9 

ex.1 

10  Читацький 

куточок 

“Island 

Adventure” 

CB p.12 

Читати оповідання 

з розумінням 

основної ідеї, 

робити 

передбачення 

 Recycled: vocabulary and 

structures seen 

previously. 

Extra: stare, in the 

distance, borrow, row, 

smoke, hit, tie, splash, 

missing, float 

Structures seen 

previously 

Інтонація 

розповідних 

речень  

 CB p.12 ex.2 CB p.12 

ex.1 

CB p.12 

ex.3 

WB p.10 

ex.1, 2 

11  Перевіримо свої 

вміння 

СВ р.13 

Запитувати та 

відповідати на 

запитання про 

твори мистецтва 

 Words in context:  

Stare, row, smoke, hit, 

splash, float, tie; 

lightning, oars, grab, 

bank. 

Extra: French, Italian, 

tropical, coast,  Mexican 

Present simple 

Past simple 

Вимова нових 

слів і виразів 

WB 

p.11 ex. 

3 

CB p.13 ex.2, 

3 

CB p.13 

ex.4 

CB p.13 

ex.1 

WB p.11 

ex.1, 2 

12  Перевіримо свої 

вміння 

СВ р.14 

Скласти 

оповідання за 

катинкою. 

Harry was on a boat trip 

with his dad. It  was 

cloudy, but it wasn’t 

raining. So they sailed far 

out from the shore… 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Present simple  

Past simple 

Speech marks 

 CB p. 

14 ex.4 

WB 

p.12 ex. 

1, 2 

 CB p.14 

ex.1 

CB p.14 

ex. 2, 3 

WB p.12 

ex.1 

13  Повторення 

вивченого 

СB p.15 

Закріпити здобуті 

знання на 

матеріалі пісні 

I’m going to pain a 

painting. In colours silver 

and blue, bright stars and 

oceans, and maybe a 

dolphin or two. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Future Tenses Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень. Вимова 

ключових слів 

та виразів 

WB 

p.13 

ex.2 

CB p.15 ex.2  CB p. 15 

ex.1 

WB p. 13 

ex.1, 3 

14    Language Practice Worksheet Unit  1,  Speaking skills worksheet , Unit 1 (Assessment and Resource CD-Rom) 

15    Unit 1 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 2. Sport adventures! 

16  Спорт в різних 

країнах світу 

CB p.14 

Розуміти на слух 

невелику за 

обсягом розповідь. 

Розіграти  

постановку в 

ролях 

Maybe we could draw 

sports that popular in 

other countries. Great 

idea! We could have 

baseball for the US. Yes, 

and rugby for Australia. 

Section, rugby, ice-

skating, drawing 

Повторення 

вивчених 

граматичних часів 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

СB p.16 

ex.3 

WB 

p.14 

ex.3 

CB p.16 ex.1, 

2 

СB p.16 

ex.2 

CB p.16 

ex.1 

WB p.14 

ex.1, 2 
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Or football for Brazil. 

17  Види спорту 

CB p.17 

Опанувати 

спортивну 

лексику, 

розпізнавати  та 

вживати у 

мовленні назви 

видів  спорту, 

пояснювати їх 

значення 

Skiing is a sport that you 

do on snow in the 

mountain. 

Paragliding is a sport 

where you jump off a hill 

and fly high in the air. 

Words: ice-skating, 

skiing, baseball, rugby, 

mountain biking, caving, 

paragliding, rock 

climbing. 

Working with words: 

honest/dishonest, 

like/dislike, obey/disobey, 

correct/incorrect, 

experienced/inexperience

d, sensitive /insensitive 

Спосіб утворення 

нових слів за 

допомогою 

прeфіксів dis-, in- 

 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

CB 

p.17, 

ex.2, 4 

WB 

p.15 ex. 

1, 2 

CB p.17 ex.1, 

3 

 CB p.17 

ex.2 

WB p.15 

ex.3 

18  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінкa) 

CB p.18 

 

Говорити про 

події, які зможуть 

відбутися за 

певних обставин 

If the weather is good, 

we’ll go paragliding. 

If you don’t like it, I 

won’t take you again. 

Will you come for a walk 

if the weather is good? 

Yes, I will./No, I won’t. 

Vocabulary and structures 

seen previously. 

Extra: instructor 

 

Present simple 

Future simple 

First Conditional 

 

WB p.116-117 ex.1 

(Grammar Time) 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень. 

Інтонація 

умовних 

речень 

CB p.18 

ex.4 

WB 

p.16 ex. 

2, 3 

CB p.18 ex.1  CB p.18 

ex.2,3 

WB p.16 

ex. 1 

19  Граматична 

сторінка 2  

CB p. 19 

Говорити про 

події, які могли б 

відбутися за 

певних обставин 

If I had a camera, I would 

take a picture. 

If I had longer legs, I 

would play so badly. 

If you took a picture, I’d 

never speak to you again. 

Hoop, springs, spider Second conditional 

WB p.117 ex.2  

(Grammar Time) 

Інтонація 

стверджуваль

них та 

заперечних 

речень. 

Інтонація 

умовних 

речень 

WBp.17 

ex.2, 3 

CB p.19 

ex.3 

CB p.19 ex.1 CB p.19 

ex.4 

CB p.19 

ex. 2 

WB p.17 

ex.1 

20  Читацький 

куточок 

“Tanya Streeter” 

CB p.20 

Читати уривок 

біографічної статті 

про відому 

спортсменку та 

знаходити 

потрібну 

інформацію 

Tanya Streeter grew up 

on…. 

When she was a child, she 

loved being in the sea. 

She also liked diving 

deep. 

Vocabulary and structures 

seen previously. 

Extra: free-diver, 

snorkeling, diving, free-

diving, pearls, equipment, 

world record, talented, 

freedom, environment, 

wildlife. 

Present simple, Past 

simple 

Інтонація 

розповідних 

речень.  

Вимова 

нових слів та 

виразів. 

 CB p.20 

 ex. 2 

CB p.20 

 ex. 1 

CB p.20 

ex.2, 3 

WB p.18 

ex.1, 2 

 

21  Перевіримо свої 

вміння 

CB p.21 

Розуміти на слух 

інформацію, 

пов’язану з темою 

уроку. Запитати і 

висловлюватися 

про улюблений 

вид спорту 

What’s your favourite 

sport? 

My favourite sport is… 

Would you like to try 

free-diving? Yes, I would. 

I’d love to try… 

Words in context:  

diving, pearl, equipment, 

talented, freedom, 

environment, wildlife, 

provide, volunteer, skills, 

protect 

Present simple,  

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень. 

Вимова 

нових слів 

WB 

p.19 ex. 

1, 3 

CB p.21 

 ex. 2, 3 

CB p. 21  

ex.4 

СB p. 21 

ex. 1 

WB p.19 

ex.2 

22  Перевіримо свої 

вміння  

CB p. 22 

Читати діаграму 

зв’язків, знаходити 

необхідну 

інформацію та 

презентувати її. 

Скласти власну 

діаграму, 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: adventure sport, 

helmet, concept map, 

memorable, leaflet, 

underground. 

 Інтонація 

розповідних 

речень. 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

WB p. 

20 ex. 1, 

2 

 CB p. 22 

ex.1 

CB p. 22 

ex. 2, 3, 

4 

WB p.20 

ex. 1 
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правильно 

організовуючи 

інформацію 

23  Повторення 

CB p. 23 

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

I often play football or go 

for a run. And if I went 

skiing, I’d have lots of 

fun. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Повторення 

граматичних часів   

Present simple,  

Past simple 

 WB p. 

21 ex. 2, 

3 

CB p. 23 

ex. 2 

 

 CB p.23 

ex.1 

WB p.21 

ex.1 

24  Language Practice worksheet Unit 2, Speaking skills worksheet , Unit 2 (Assessment and Resource CD-Rom) 

25  Unit 2 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 3. It’s festival time! 

26  Підготовка до 

конкурсу 

CB p.24  

Розуміти невелику 

за обсягом 

розповідь з 

новими словами 

Next week, we’ll paint the 

mural and have a 

celebration. Please bring 

some traditional food 

from around the world! 

The pyramids Future Tenses Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

захоплення, 

прохання 

WB 

p.22 

ex.3 

CB p.24 ex. 1, 

2 

CB p.24 ex. 

2 

CB p.24 

ex.1, 3 

WB p.22 

ex.1, 2 

27  Висловлюємо 

враження про 

речі, що нас 

оточують 

CB p.25 

Описувати 

предмети і явища, 

використовуючи 

широкий спектр 

прикметників 

The music was awful. No 

one liked it. 

The festival was amazing. 

We all had a great time. 

Words: original, awful, 

amazing, deserted, 

disgusting, traditional, 

bright, delicious. 

Working with words:  

danger/dangerous, 

poison/poisonous, hazard 

/hazardous, fame/famous, 

adventure/adventurous, 

fury/furious, 

luxury/luxurious, 

mountain/mountainous, 

mystery /mysterious 

Словотвір: 

Утворення 

прикметників від 

іменників з 

допомогою 

суфікса -ous 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

 

WB 

p.23 

ex.1, 3 

CB p.25 ex.1, 

3 

 CB p. 25 

ex. 2, 4 

WB p.23 

ex.2 

28  Граматична 

сторінка 1 

CB p.26 

 

Розповідаємо про 

тривалість подій та 

явищ. Сповіщаємо 

про результат дії. 

The festival has been on 

for five days. 

I’ve just eaten some 

delicious pancakes. 

Possessions, necklace Present Perfect with 

since, for, already, 

just, yet, before 

Irregular verbs 

WB p.117, ex 1, 2 

(Grammar Time) 

Вимова 

нових слів 

WB 

p.24 

ex.  3 

CB p.26 

ex.4 

CB p.26 ex. 1  СB p.26 

ex. 2, 3 

WB p.24 

ex.1, 2  

29  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 2) 

CB p.27 

Порівнювати різні 

минулі дії 

I went to that festival last 

year. 

I’ve made my costume. 

Has he ever been to a 

football match? 

Vocabulary and structures 

seen previously. 

Extra: Chinese 

Past simple/ Present 

perfect 

WB p.118, ex.3 

(Grammar Time) 

 Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB 

p.25 ex.  

2, 3 

CB p.27 

ex.3 

CB p.27 ex.1 CB p.27 ex. 

4 

CB p.27 

ex.1, 2 

WB p.25 

ex. 1 

30  Читацький 

куточок 

“Top Ten Food 

Festivals” 

CB p.28 

 

Читати статтю з 

журналу та 

знаходити 

конкретну 

інформацію в 

тексті 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: celebrate, snack, 

igloo, brick, break up, 

garlic, demonstration, dish, 

dessert 

Повторення 

Present simple,   

Conditionals 

 

Інтонація 

розповідних   

і окличних 

речень. 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

CB p.28 

ex.3 

 

CB p.28 ex.2 CB p.28 

ex.1 

CB p.28 

ex. 2 

WB p. 

26 ex.1, 

2 

31  Перевіримо свої 

вміння  

Розуміти на слух 

інформацію про 

The rice festival takes 

place in France. 

Words in context:  

Last, celebrate, snack,  

Special Questions Інтонація 

спеціальних 

CB p.29 

ex. 1  

CB p.29 ex.2, 

3 

CB p. 29 

ex. 4 

CB p.29 

ex. 3 
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CB р.29 кулінарні 

фестивалі. 

Здогадуватися про 

значення 

незнайомих слів з 

контексту. 

Some people put garlic 

into tomato sauce to give 

it a better taste. 

Which of the places 

would you like to go to? 

brick, garlc, 

demonstration, dish, 

dessert, hang, decorate, 

recipe, , bunch. 

запитань 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

WB 

p.27 

ex.3 

WB p.27 

ex.1, 2 

32  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.30 

Написати дружній 

лист 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: complaint, reason 

Past simple 

Present perfect 

 WB 

p.28 ex. 

1, 2, 3 

 CB p.30 

ex.1 

CB p. 30 

ex.2,3, 4 

 

33  Повторення 

 СB р.31  

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

It’s festival time again, 

People are out in the 

town. They are laughing 

and dancing and clapping 

their hands. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Present continuous  WB 

p.29 

ex.1, 2, 

3 

CB p. 31 ex. 2 

 

 CB p.31 

ex. 1  

 

34  Fluency Time! 1 Everyday English 

 

Are you and Max doing 

anything special this 

weekend? We’re going to 

the theme park. Why 

don’t you and Ben come, 

too? 

 General and special 

questions. 

Future Tenses 

 WB 

p.30 

ex.2, 3 

CB p.32 ex.1, 

2 

CB p.32 

ex.3 

CB p.32 

ex.1 

WB p.30 

ex.1 

35  Project + DVD 

Practice 

     WB p. 

31 ex.1, 

2 

 CB p. 33 

ex.1, 3, 4 

WB p.31 

ex.3 

CB p.33 

ex.2 

WB p.31 

ex. 4 

36  Extensive reading: non-fiction. The Olympic Games CB p.34-35 

37  Language practice worksheet, Speaking skills worksheet, Values Worksheet 3, Unit 3 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

38  Skills Test 1, Fluency Time! 1 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

39  Progress Test 1 (Assessment and Resource CD-Rom) 

40  Extensive reading: fiction. The Picture of Dorian Grey. CB p.36-37 

Unit 4. Transport of the future! 

41  У музеї 

винаходів 

CB p.38 

Розуміти невелику 

за обсягом 

розповідь з 

новими словами 

Hello, everyone! 

Our competition is 

about transport. What 

will transport be like in 

the future? 

Form, petrol Future simple 

Questions 

Вимова 

нових слів та 

виразів. 

Інтонація 

зацікавлення 

WB 

p.32 

ex.2 

CB p.38 ex. 1, 

2 

CB p.38 ex. 

2 

CB p.38 

ex. 3 

WB p.32 

ex.1, 3 

42  Подорожуємо 

різними видами 

транспорту 

CB p.39 

Розповідати про 

різні види 

транспорту, 

описувати їх 

Submarine is a type of 

closed boat that travels 

under the water 

Words: hot-air ballon, 

submarine, coach, yacht, 

helicopter, motorbike, 

lorry, barge 

Working with words: look 

after, look up, look round, 

look forward to, look into, 

look for, look ahead, look 

up to. 

Extra: canal, vehicle, gas 

Phrasal Verbs 

WB p.126-134 

Вимова 

нових слів та 

виразів 

 

WB 

p.33 

ex.1, 3 

CB p.39 ex.1, 

3 

 CB p. 39 

ex. 2, 4 

WB p.33 

ex. 2 

43  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 1) 

CB p.40 

Розповідаємо про  

дії, які почалися в 

минулому і 

тривають до сих 

Passengers have been 

waiting for five hours. 

The lion have been 

lying there since 9 a.m. 

Runway, South Africa, 

manager, go down 

Present perfect 

continuous 

Time expressions 

WB p.118, ex.1 

Інтонація 

питальних та 

розповідних 

речень 

WB 

p.34 

ex. 2, 3 

CB p.40 

CB p.40 ex. 1  СB p.40 

ex. 1, 2 

WB p.34 

ex.1, 4 
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 пір  (Grammar Time) ex.3, 4 

44   Граматична 

сторінка 2 

CB p.41 

Розповідати про 

дії, які мали місце 

в минулому,  

і є видимий 

результат дії в 

теперішньому 

I’m tired because I’ve 

been working on a new 

invention. 

I’m wet because your 

car has been spraying 

water at me! 

Spray  Present perfect 

continuous 

Time expressions 

WB p.118, ex.2 

(Grammar Time) 

 

 Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB 

p.35 ex. 

3 

CB p.41 

ex.3 

CB p.41 ex.1 CB p.41 

ex.4 

CB p.41 

ex.1, 2 

WB p.35 

ex. 1, 2 

45  Читацький 

куточок 

“Transport around 

the world” 

CB p.42 

 

Читати статтю з 

журналу та 

знаходити 

конкретну 

інформацію в 

тексті 

 Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: develop, ideal, 

ability, loads, connect, 

gondola, Venetian, rowing 

boat, local, motorized, 

waterbus, private, clear (v), 

balance, mud, bush, log 

Повторення 

основних 

граматичних часів 

Вимова 

нових слів і 

виразів 

 CB p.42 ex.2 CB p.42 

ex.1 

CB p.42 

ex. 2, 3 

WB p. 

36 ex. 1, 

2 

46  Перевіримо свої 

вміння  

CB р.43 

Розуміти на слух 

інформацію про 

пілота та його 

професію. 

Здогадуватися про 

значення 

незнайомих слів з 

контексту. 

Mr Jones sometimes 

takes people to hospital. 

He likes working with 

famous people. 

Some of his work starts 

very early. 

Words in context: ideal,  

loads, connect, local, 

private, balance, mud, 

log; package, 4 by 4 

vehicle, railway, sand 

dunes 

Present simple – 

Past simple 

Інтонація 

розповідних 

речень.  

Вимова 

нових слів та 

виразів 

CB p.43 

ex. 1 

WB p. 

37 ex.2 

CB p.43 ex.2, 

3 

CB p.43 ex. 

4 

WB p.37 

ex.1, 3 

47  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.44 

Скласти  письмову 

інструкцію до 

використання 

велосипеда 

To ride a bike, you put 

your feet on the pedals. 

To stop, you press the 

break. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: diagram, 

complicated, causal 

connective, propane gas, 

burner, heat, rise, 

parachute, valve, 

envelope, height, steer 

Present Tenses, 

Imperative 

 

Linking words so, 

however 

Інтонація 

розповідних 

та питальних 

речень 

WB 

p.38 ex. 

1, 2, 3 

 CB p.44 

ex.1 

CB p. 44 

ex.2,3, 4 

 

48  Повторення 

 СB р.45 

Зрозуміти  на слух 

слова пісні, 

опрацювати 

пісенний матеріал 

We’ve been travelling 

We’ve flown in a plane 

and ad lots of fun. 

Across the sky, we’ve 

seen the clouds and felt 

the sun. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Вживання Present 

perfect, Present 

perfect continuous 

 

Особливості 

вживання 

слів у піснях 

WB 

p.39 

ex.2, 3 

CB p. 45 ex. 2 

 

 CB p.45 

ex. 1  

WB p.39 

ex.1 

49  Language Practice worksheet, Speaking skills worksheet, Unit 4 (Assessment and Resource CD-Rom)  

50  Unit 4 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 5. The greatest inventions! 

51  У музеї 

винаходів 

CB p.46  

Розуміти невелику 

за обсягом 

розповідь з 

новими словами та 

виразами 

Look at this bike! How 

old is it? It was made in 

Britain in the 1870s. 

Come up with, traffic, 

attach, device, fill up, 

achievement, suggest 

Вживання 

теперішніх та 

минулих часів 

Вимова нових 

слів та виразів 

Інтонація 

привертання 

уваги 

 CB p.46 ex. 

1, 2 

CB p.46 

ex. 2 

CB p.46 

ex.1, 3 

WB p.40 

ex.1,2, 3 

52  Нове життя 

старим речам 

CB p.47 

Розповідати про 

важливі винаходи 

минулого та 

сучасності. 

I’d love to discover a 

new island in the sea. 

We are doing an 

experiment in our 

Words: design,  discover,  

invent,  build,  device,  

machine, inspiration,  

experiment. 

Словотвір: 

Суфікс - ment 

 

 

Інтонація 

заклику, 

пропозиції. 

Вимова нових 

CB p.47 

ex.2 

WB p.41 

ex.2 

CB p.47 

ex.1, 3 

 CB p. 47 

ex. 4 

WB p.41 

ex.1,  3 
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Висловлювати 

власні ідеї. 

science lesson today. Working with words:  

excite/ excitement, 

equip/equipment, 

achieve/achievement, 

arrange/ arrangement, 

move/movement, 

agree/agreement; 

enjoy/enjoyment, 

pay/payment, 

develop/development, 

entertain/entertainment 

слів та виразів  

53 

 

 Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 1) 

CB p.48 

Розповідати про 

теперішні та 

минулі дії, 

вживаючи 

пасивний стан 

Many kinds of chewing 

gum are made. 

Factories were opened 

by companies. 

Core: The gum wasn’t 

advertised. Chewing gum 

isn’t made from trees. 

Extra: chewing gum, 

culture, experiment, gum, 

advertise, company, 

artificial, substance, 

instead 

The passive (present 

simple and past 

simple) 

Grammar Time WB 

p.119 ex. 1 

Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень 

 

WB p.42 

ex. 2, 3 

CB p.48 

ex.3, 4 

CB p.48 ex. 

1 

 СB p.48 

ex. 1, 2 

WB p.42 

ex.1  

54  Граматична 

сторінка 2 

CB p.49 

Роповідати, що 

відбувається зараз. 

My computer is being 

repaired. 

The floor isn’t  being 

cleaned. 

Extra: laboratory, 

mechanical, This is the 

life! launch 

The Passive (present 

continuous)  

Grammar Time WB 

p.119 ex. 2 

Інтонація 

розповідних, 

заперечних та 

питальних 

речень 

WB p.43 

ex. 2, 3 

 

CB p.49 

ex.1 

CB p.49 

ex.4 

CB p.49 

ex.2, 3 

WB p.43 

ex. 1 

55  Читацький 

куточок 

“The history of 

the pen” 

CB p.50 

 

Читати   текст з 

хронологічною 

лінією. 

Обговорювати 

зміст статті. 

The first fountain pen 

was made in Egypt. The 

pen held ink in a 

reservoir inside the pen 

and the ink travelled 

down to the nib. 

Recycled: vocabulary and 

structures seen previously 

Extra: sharp, object, mark, 

clay, Egyptian, hollow, 

nib, ink, dip, squeeze, quill 

pen, fountain pen, 

reservoir, ruin, ballpoint 

pen, tiny, rotate, pick up, 

cartridge, extreme, zero 

gravity 

Повторення: 

 The Passive 

Вимова нових 

слів і виразів 

 CB p.50 

ex.2 

CB p.50 

ex.1 

CB p.50 

ex. 2, 3 

WB p.44 

ex. 1, 2 

56 

 

 Перевіримо свої 

вміння  

CB р.51 

Розуміти на слух 

інформацію про 

винаходи. Вести 

бесіду. 

Здогадуватися про 

значення 

незнайомих слів з 

контексту. 

Which do you think is 

the most important 

invention? 

What do you think will 

be the important 

inventions of the future? 

Words in context: sharp, 

clay, hollow, nib, ink, 

reservoir, rotate, 

cartridge; underwater, 

rod, press, string 

Extra: container, edge, 

store, contact, 

communication 

Present perfect-

Present simple 

Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень. 

Вимова нових 

слів та виразів 

CB p.51 ex. 

1 

WB p.45 

ex.2 

CB p.51 

ex.2, 3 

CB p. 

51ex. 4 

CB p.51 

ex. 3 

WB p.45 

ex.1, 3 

57  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.52 

Писати біографію 

видатної людини 

Louis Braile was born 

in France in 1809. In 

1812, he had an 

accident and went blind. 

When he was ten, he 

went to a school for 

blind children. 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Extra: biography, to be 

born, blind, raised, code, 

dot, translate. 

The Passive Інтонація 

розповіді 

WB p.46 

ex. 2 

 CB p.52 

ex.1 

CB p. 52 

ex.2,3, 4 

WB p.46 

ex.1 
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58  Повторення 

 СBр.53  

Розставити слова 

пісні у 

правильному 

порядку. 

Виконати квіз 

Who invented ice 

cream, and planes and 

trains and cars? 

Who designed the 

bicycle, sweets and 

chocolate bars? 

Vocabulary and structures 

seen previously 

Past simple Інтонація 

розповідних, 

питальних, 

наказових   

речень 

WB p.47 

ex. 1 

CB p. 53 

ex. 2 

 

 CB p.53 

ex. 1  

WB p.47 

ex.2, 3 

 

59  Language practice worksheets, Speaking skills worksheet,  Unit 5 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

60  Unit 5 test (Assessment and Resource CD-Rom) 

Unit 6. You’ve won a computer! 

61  Приз за перемогу 

у конкурсі 

CB p.54  

Розуміти невелику 

за обсягом 

розповідь з 

новими словами 

Did we win the trip in the 

hot-air balloon? 

I’m afraid not. A group 

from another club won the 

first prize. But your flying 

bike came second! 

Land,  judge  

 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.48 

ex.2 

CB p.54 ex. 

1, 2 

CB p.54 

ex. 2 

CB p.54 

ex.1, 3 

WB p.48 

ex.1, 3 

62  Працюємо на 

комп’ютері 

 

CB p.55 

Вести бесіду про 

комп’ютери та 

можливості їх 

використання 

Do you like computers? 

How often do you use a 

computer? 

What do you use a 

computer for? 

Words: connect, 

disconnect, log on, 

log off, download, 

upload, surf, attach; 

bug, chip, mouse, 

speaker. 

Working  with words: 

nail, right, left, match, 

saw, sweet. 

Extra: file 

Homonyms Інтонація 

питальних і 

розповідних 

речень 

CB p.55 

ex.2 

WB p.49 

ex.2 

CB p.55 

ex.1, 3 

CB p.55 

ex.4 

CB p. 55 

ex. 1 

WB p.49 

ex.1, 3 

63  Граматична 

сторінка 1 

CB p.56 

 

Говоримо про 

майбутні події та 

явища  

You will be given ten new 

laptops for your school. 

You won’t be given any 

software. Will the 

computers be sent to our 

school? 

 

Vocabulary and 

structures  seen 

previously. 

Extra: World Wide 

Web, laptop, 

software, Mars, 

packed, lunch, 

booklet 

The passive (future) 

Grammar Time WB 

p.119 ex.1 

Вимова нових 

слів та виразів 

WB p.50 

ex.2, 3 

CB p.56 

ex.3, 4 

CB p.56 ex. 

1 

 СB p.56 

ex. 1, 2, 

3 

WB p.50 

ex. 1 

  

64  Професор і Чіп 

(Граматична 

сторінка 2) 

CB p.57 

Запитувати і 

розповідати про 

те, що вже 

виконано чи ще не 

виконано 

These wires have been 

disconnected 

Vocabulary and 

structures  seen 

previously. 

Extra: wire 

The passive (present 

perfect) 

Grammar Time WB 

p.119 ex.2 

 Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень 

WB p.51 

ex. 2, 3 

 

CB p.57 

ex.1 

CB p.57 

ex. 4 

CB p.57 

ex.1, 2, 3 

WB p.51 

ex. 1 

65  Читацький 

куточок 

“Computers – Fun 

Facts” 

CB p.58 

 

Читати науково-

публіцистичний 

текст та знаходити 

в ньому конкретну 

інформацію  

 Vocabulary and 

structures seen 

previously 

Extra:  complications, 

created, experimental, 

huge, weigh, male, 

cursor, immediately, 

president, market  

Повторення 

Past simple (active 

and passive) 

Вимова нових 

слів та виразів 

 CB p.58 

ex.2 

CB p.58 

ex.1 

CB p.58 

ex. 2, 3 

WB p.52 

ex. 2, 3 

66  Перевіримо свої 

вміння  

CB р.59 

Розуміти на слух 

інформацію про 

комп’ютери та 

Do you enjoy using a 

computer? 

What do you use your 

Words in context:  

complication, create, 

experimental, huge, 

Special questions 

and answers 

Інтонація 

розповідних та 

питальних 

CB p.59 ex. 

1 

WB p.53 

CB p.59 

ex.2, 3 

CB p.59 

ex. 4 

CB p.59 

ex. 1 

WB p.53 
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Календарно-тематичне планування складали: 

Редченко Т. В., вчитель англійської мови Білоцерківського колегіуму, 

Відповідальна за випуск: Морріс А.А., голова представництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» в Україні 

 

винахідників. 

Вести бесіду про 

комп’ютери та 

інтернет 

computer for? 

What kind of websites do 

you like best? 

 

cursor, immediately, 

president, market; 

public, available, 

expect, ordinary 

речень ex.3 ex.1, 2 

65  Перевіримо свої 

вміння 

СB р.60 

Описуємо 

результати 

дослідження 

For my research project, I 

wanted to find out how the 

Internet works. Everyone 

around the world can access 

the World Wide Web. But 

how is it possible? 

Vocabulary and 

structures seen 

previously 

Present simple 

passive 

Інтонація 

розповідних та 

питальних 

речень 

WB p.54 

ex.1, 3 

 CB p.60 

ex.1 

CB p. 60 

ex.2,3, 4 

WB p.54 

ex.  2 

66  Повторення 

 СB р.61  

Зрозуміти слова 

пісні, опрацювати 

пісенний матеріал 

You can surf the Internet, 

chat to a friend, write an 

email, and then press send. 

Vocabulary and 

structures seen 

previously 

  WB p.55 

ex. 2, 3 

CB p. 61 

ex. 2 

 

 CB p.61 

ex. 1  

WB p.55 

ex.1 

67  Fluency Time! 2 

CB p.62 

Everyday English 

 

Is it OK if I borrow your 

gloves? No, Sorry! I’m 

wearing them. Can you 

show me how to do this 

maths? Sure!  

Do you mind if I wear my 

scarf?  No, that’s fine. 

 General and special 

questions 

 CB p.62 

ex.2 

WB p.56 

ex.2, 3 

CB p.62 

ex.1, 2 

CB p.62 

ex.3 

CB p.62 

ex.1  

WB p.56 

ex. 1 

68  Project+ DVD 

Practice 

CB p.63 

     WB p.57 

ex.4 

WB p.57 

ex.1, 2 

WB p.57 

ex.3  

CB p.63 

ex.1, 3, 4 

CB p.63 

ex.2 

 

69  Extensive reading: non-fiction. Diaries from Delhi CB p.64-65 

70  Language practice worksheet, Speaking skills worksheet, Unit 6 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

71  Values 2Worksheet (Assessment and Resource CD-Rom) 

72  Skills Test 2, Fluency Time! 2 Test (Assessment and Resource CD-Rom) 

73  Progress Test 2 (Assessment and Resource CD-Rom) 

74  Extensive reading: fiction. Black Beauty CB p.66-67 

75  Підсумковий урок 


