
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Англійська мова 6 КЛАС 

Рекомендовані підручники та посібники для 6 класу: 

1. Англійська мова (6й рік навчання): підручник для 6 кл. загальноосв. 

навч. закл. / А. М. Несвіт https://portfel.info/load/6_klas/anglijska_mova/nesvit/87-

1-0-880  

2. Англійська мова (6-й рік навчання). / О.Д. Карпюк 

https://www.sch166.kiev.ua/pidruchniki-2018-2019-n.r/elektronni-pidruchniki-dlya-

uchniv-6-go-klasu                  

3. Навчально-методичний комплект до підручника «Англійська мова (6-й 

рік навчання) 6 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів / О.Д. Карпюк 

4. Англійська мова . Робочий зошит для 6 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів. / А. М.Несвіт. 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера 

спілкування 
Тематика ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Покупки 

Харчування 

Спорт 

•описувати, розповідати, 

характеризувати 

• запитувати та надавати 

інформацію 

• розпитувати з метою роз’яснення 

та уточнення інформації 

• пропонувати, приймати, відхиляти 

пропозицію 

• висловлювати свої враження, 

почуття та емоції 

• аргументувати свій вибір, точку 

зору 

Публічна Подорож 

Україна 

Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 

 
Семестр 1 

 

№ Тема Лексика Граматика 

1 My 

Family 

and 

Friends 

Зовнішність, риси 

характеру 

https://youtu.be/dgqFsUAuP

24 

Adverb’s Degrees of Comparison. 

https://youtu.be/R79i5i0BFfI  

https://youtu.be/HricJI_B2Eg  

Wh-Questions https://youtu.be/gAyLTicruLw  

Possessive Case possessive pronouns as 

complement: mine, yours, his, hers, ours, 

theirs https://youtu.be/9x1M-9P0Fkk  

2 Shopping Відвідування              магазинів, 

види магазинів 

асортимент   товарів, 

гроші 

https://youtu.be/K4b66gt-

nAQ  

be going  

Future Simple 
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https://youtu.be/dgqFsUAuP24
https://youtu.be/dgqFsUAuP24
https://youtu.be/R79i5i0BFfI
https://youtu.be/HricJI_B2Eg
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3 Food and 
Drinks 

Традиції харчування   , 
назви страв 
https://youtu.be/T5c-

n80NDSQ  

be going and Future 
Simple https://youtu.be/0-8gyP-

O5u0 злічувані та незлічувані 

іменники. basic quantifiers (a 

lot, a little, very, too, rather, etc)  

4 Sports 

and 

Games 

Види спорту,  спортивні 

уподобання 

https://youtu.be/uCu1sA

ZgVEY  

Word formation – nouns from verbs. results 

and consequences (so, then) 

 

Семестр 2 
 

№ Тема Лексика Граматика 

5 Traveling Транспорт, підготовка до 

подорожі, проїзні 

документи 

https://youtu.be/3EUyY4J

TIXw  

Розуміти різницю між Past  Simple та Present 

Perfect. 

https://youtu.be/_th-ZNxZE8g  

6 Ukraine: 

Kyiv 

Київ, визначні                  місця 

https://youtu.be/LWE11x0

AUP4  

Definite article for  Uniqueness Public 

buildings  geographical names other 

proper names 

https://youtu.be/V9AkU39QeWQ  

prepositions in time phrases (before, 

after, for, since) https://youtu.be/WX8-

MPuv5gs  

7 Great 
Britain: 

London 

Лондон, визначні місця 

https://youtu.be/WFRR0zC

70-0  

8 School 

Life 

Улюблені          навчальні 
предмети 
https://youtu.be/J0Ji8hXcD44  
види діяльності на уроках 

Modal Verbs may, must, саn/could, have 
to/had to https://youtu.be/w7d7g-yrR-0  
would/wouldn’t (like) 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення словника; 

- читання адаптованої художньої літератури. 
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