
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 1 клас 
 

Підручники: 
Англійська мова. English. Підручник для 1 класу закладів загал. серед. освіти / Т.Б. 

Будна. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан. – 2018. 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/399 

Англійська мова. English. Підручник для 1 класу закладів загал. серед. освіти / 

Г.К.Мітчелл. – К.: Видавництво «Лінгвіст», 2018 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/361 
Англійська мова. English. Підручник для 1 класу закладів загал. серед. освіти / Пухта 

Г., Ґернґрос Ґ, Льюїс-Джонс П. - К.: Видавництво «Лінгвіст», 2018 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/358 

 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Я, моя сім’я і 

друзі 

- привітатися 

- попрощатися 

- вибачитися 

- подякувати 

- представити себе / 

когось 

- називати / описувати 

когось / щось 

- виражати настрій 

Граматична 

компетенція: 

Дієслово to be в 

теперішньому часі 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rC6bmDuH

sWE 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JJ8bzbhdeh

g 

Словосполучення  this 

is… 

Присвійні займенники 

my, your, his, her 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CWxrJI_Tn

a8 

Прикметники, що 

позначають розмір, 

колір, емоційний стан 

Особові займенники I, 

you, he, she, it 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QUbF913je

hw 

Лексична 

компетенція: 

Члени родини 

https://www.youtube

.com/watch?v=FHa

ObkHEkHQ 

Числа від 1 до 10 

https://www.youtube

.com/watch?v=DR-

cfDsHCGA 

Вік молодших 

членів родини 

Кольори 

https://www.youtube

.com/watch?v=ybt2j

hCQ3lA  

Іграшки 

https://www.youtube

.com/watch?v=RjRb

X4UTOG8 

https://www.youtube

.com/watch?v=8-

SWzpdcl6E 

Дії 

https://www.youtube

.com/watch?v=4c6F

yuetSVo 

https://www.youtube

.com/watch?v=dUX

k8Nc5qQ8 

Дні тижня 

2 Дозвілля 

3 Природа 
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https://www.youtube

.com/watch?v=mXM

ofxtDPUQ 

Домашні 

улюбленці 

https://www.youtube

.com/watch?v=WKq

DwyCOy18 

 

IІ семестр 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Харчування - розуміти та 

виконувати прості 

вказівки 

- вітати зі святом 

- показувати та 

називати своє шкільне 

приладдя 

- називати їжу, яка є в 

ланч боксі 

Граматична 

компетенція: 

Дієслово to have в 

теперішньому часі 

https://www.youtube.co

m/watch?v=OYIeNUT

LJTM 

Модальне дієслово 

can 

Присвійні займенники 

our, their 

Особові займенники 

we, they 

Наказовий спосіб 

Множина іменників 

https://www.youtube.co

m/watch?v=THDt2805

hIA 

Неозначені артиклі 

a/an 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mSRpXo7h

NY8 

Лексична 

компетенція: 

Назви свят 

https://www.youtube

.com/watch?v=0a15

UOja3JM 

Вітання 

Просте меню 

https://www.youtube

.com/watch?v=Q793

ho7TtAA 

Шкільне приладдя 

https://www.youtube

.com/watch?v=AS5n

hKzaOqo 

Щкільні меблі 

2 Школа 

3 Свята 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- виконання вправ у робочому зошиті ; 

- ведення словника; 

- перегляд відео та прослуховування аудіо англійською мовою; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
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