

Календарно-модульне планування НМК  Way Ahead  для 1 класу (I семестр)


Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics


 Підготовчий  ( пропедевтичний)  модуль  (5 уроків )        Hello! I am Sally                                                Дати………………………………………………………

Я, моя сім’я і друзі
(відомості про імена,
оточуючі предмети) 

Шкільне життя
(шкільне приладдя)




Представляти себе, знайомится/ вітатися/ прощатися.

Називати  предмети, визначати їх кількість, колір.
Hello! What’s your name?
My name’s Lena.
What is it? It’s a kite.
What colour? It’s red.
How many? Six lemons.
Is it a house? Yes. No. 
She is little. He is big.

Toys: ball, dog, cat, frog, elephant, car, doll, kite, monkey, orange, parrot, queen, sun, tree, umbrella, van, box, yo-yo
 People: boy, girl, woman, man.
Classroom items: book, pencil, rubber, ruler
Numbers: 1- 10
Colours: red, yellow, green, blue.
Little, big.
What is your name?
My name is Lena.


[     ] – apple
[  b ] – boy
[  d ] – dog
[  t  ] – cat

Букви англійського алфавіту.
[ w ] what, woman

Особливості привітання друзів

Особливості англійської мови – скорочені форми усному мовленні.

Англійський 
алфавіт

Королева Англії

Проект АВС
Орієнтуватися у підручнику.
Зберігати увагу під час уроку.
Уважно повторювати за вчителем.
Модуль 1  Hello! My name is Meg. ( 5 уроків)                                                                                    Дати…………………………………
Я, моя сім’я і друзі


Шкільне життя
(шкільне приладдя)

Представляти себе, вітатися/прощатися 

Запросити/дати інформацію про предмети, їх колір.
Hello, What’s your name? My name’s Sue.

What’s this? It’s a  cat.
What colour is it? It’s blue.

Plane, bus, bear, train

Revision and consolidation
(поторення та закріплення попередньої лексики)
What’s your name? My name’s ….

What’s this? It’s
a/an…..
What colour is it?

It’s…..

A/an

[ h ]  house
[ r  ]  ruler, rabbit
[ p  ] pen, pencil
[ v  ] van


Ознайомлення з традиційним англійськими іменами.

Вираження емоцій англічанами: 
‘ Oh! Hmm”
Уважно слухати і повторювати аудіозапис.

Розвивати чуття мови.
Модуль 2  What  is this? ( 5 уроків)                                                                                                   Дати……………………………………..
Я, моя сім я і друзі 
(іграшки)

Шкільне життя
(шкільне приладдя)


Запитати про /називати предмети, їх колір.
What’s this? It’s a pen. What colour is it? Its’ blue.

Shoe, balloon, bag, 
What’s this? It’s a /an
a – cat, dog, pen.
an  - apple, insect, 
Особливості 

‘sh’  -  [      ]

[p] – purple  pencil
[b ] – big bag
Охайно оформляти письмові роботи в зошиті.
Привчати учнів працювати самостійно, відпрацьовувати вимову
1
Календарно-модульне планування НМК  Way Ahead  для 1 класу (I  семестр)
Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics


Модуль 3  How many dinosaurs? ( 5 уроків))                                                                                                Дати…………………………………
Я, моя сім’ я і друзі
(іграшки)

Шкільне життя
(шкільне приладдя)

Запитати про / називати предмети, їх кількість.
Погодитись/ не погодитись із твердженням

Привертати увагу
Is it a parrot? Yes, it is. No, it isn’t.

No, it’s a bag.


Look.
Dinosaur/s, boat, teddies, 
zebra, lion, bear,
One and two are three.
1-6.
Is it a/an…?
Is it…?
Yes, it is.
No, it isn’t.
How many?
It is = it’s 
It is not = it isn’t

[ s ]  -[ z ]- [iz ]

boats – pencils - buses

Правила поведінки в навчальних іграх
Привчати учнів читати про себе у супроводі з аудіозаписом.
Модуль 4  How old are you? ( 5 уроків))                                                  Дати…………………………………………………..

Я, моя сім’я і друзі
(знайомство, представлення, вік)

Називати, представляти, членів сім’ї, друзів. 

Запитати /дати інформацію про свій вік. 
This is my father.
It’s Sue. She’s seven. 
Who is it? It’s Andy.
How old are you ? I’m eight.
Candle, cake, hat,  present, happy birthday, friend, mother, father, sister, brother, baby brother, today, bike, robot, bee, snake
1-10 
How old are you?
I’m….

This is my…..
He/she is…
‘th’  - [   ]

‘ h ‘  - [  h  ]

[ s ] – snake
  [ z ] – bee
Вітання із днем народження. Традиційна англійська вітальна пісня  “Happy birthday to you”
Бути активному у навчальному процесі.
Модуль 5  It  is big!  They are little. ( 5 уроків)                                                  Дати ……………………………………………………..
Я, моя сім’я і друзі





Закріплення : Teacher’s Resource book  Test 1
Описувати людей, предмети, об’єкти
Представляти  людей. 
Рахувати і складати предмети, числа
It’s  big.  They’re little.
This is a clown. He’s sad.
Who are they? They are monkeys.

Three and seven are ten.
Happy, sad, tall, short, bird, horse, too;
Brown, white, black, grey.
We/ they are
…and …. Are
Who are they?

We are = We’re
You are = You’re
They are = they’re
Інтонація стверджувальних, заперечних і запитальних речень

Розвивати спостережливість

Здатність до самостійності і самооцінки
Модуль 6  This is my grandfather  ( 5 уроків))                                               Дати…………………………………………………….
Я, моя сім’я і друзі


Людина
(зовнішність, одяг, частини тіла)


Запросити/ дати інформацію про членів сім’ї 

Запросити / дати інформацію про належність речей.




Is this your friend, Andy? Yes. Her name’s Sue. This is her hat.
Grandmother, grandfather, T-shirt, blouse, dress, skirt, 
This is my/his/her…
Is this his/her…?

This is / These are…

My / his / her .
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Календарно-модульне планування НМК  Way Ahead  для 1 класу (I  семестр)

Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics



Модуль  7  I have a rabbit  ( 5 уроків))                                                            Дати………………………………………………………….
Я, моя сім’я і друзі
(улюбленці)


(зовнішність)
Запросити  дати інформацію про улюблених тварин, про улюблені іграшки.
Описувати свою зовнішність.
I have a dog. 
I have a book and a bag. 
This is  my head. I have brown hair and green eyes.
Small, long, rabbit, fish, boat, train, hair, eyes, blonde, silver, tank
I have a /an….
He/She has…
Who is it?
Культура спілкування у грі.


Модуль 8  The duck is in the bath. ( 5 уроків))                                              Дати……………………………………………………….
Я, моя сім я і друзі
( моя квартира, кімната, )

Запросити / дати інформацію про місцезнахлдження  речей та об’єктів у кімнаті




Давати інструкції 
This is the fridge.
Where’s the apple? It’s on  the table.
This the bedroom. Tom’s in the bedroom.



Put your hands on your legs.
Bed, phone, fridge, chair, table, bath, duck
In/ next / to / under / between
Room, kitchen, hall, bedroom, living room, bath room, TV, foot/feet, leg, hand, head, arms



The
Where’s the…?
It’s…..
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Календарно-модульне планування для роботи з НМК  WAY  AHEAD для 1 класу ( II семестр)


Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics


Модуль 9  What are these? ( 5 уроків)                                                            Дати……………………………………………………..
Людина
(продукти харчування)
Називати харчові продукти, їх кількість.
Визначати форми, їх кількість.
Рахувати та віднімати числа.
What are these? They are cicles. How many/? Three. Are they big? Yes they are.

Ten take away two is eight.
Biscuits, triangle, circle, square, cooker, truck, sandwiches, ice-cream, sweets, cakes
11-20
What’s this?
What are these?
They are….
How many ….?
…take away…is….


[   ] clap-clap
[ I: ] Three green beetles have eighteen feet.
Повага до культури вимови виучуваної мови.
Тренувати вимову за допомогою скоромовок.
Модуль 10  Are these your shoes? ( 5 уроків))                                                Дати……………………………………………………
Людина
(одяг, сім’я)




Закріплення: Teacher’s Resource Book  Test  2

Запросити / дати інформацію про належність речей і пре дметів. 
Are these your shorts? Yes, they are.
Is this your hat, Meg. No, it isn’t . It’s Tom’s hat.
Socks, mother, father, sisters, brothers, grandmother, grandfather, 
Are these your/ his/ her…?
Yes, they are.
No, they aren’t .
Is this her / his / …?
They’re Meg’s shoes.

Культура спілкування під час читання вголос за ролями.
Тренувати пам’ять у грі.





Модуль 11 There is a house. ( 5 уроків))                                                    Дати……………………………………………………..
Природа
Називати предмети на відстані, або запитувати про них.

Описати малюнок, картину, задати до них питання .
Look. There’s a cow. There’s a boy on the horse.


How many red buses? There are four red buses. 
Hill, cow, goat, flower, barn,  tree,  car, bus, taxi, bike, train, 
There is/ are…..
Is there / Are there…?
Yes, there is. No, there is not.




[ r ] roll
[ v ] over
Виконання правил настольної гри.

Описувати малюнки, розвивати  уявлення..
Рахувати у зворотньому порядку.
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Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics


Модуль 12    What is the time? ( 5 уроків)                                                  Дати……………………………………….
Життя суспільства
(час)
Запитувати та називати час.

Рахувати, складати, віднімати
What’s the time? It’ three o’clock.

Eighteen and two is twenty.
1-12, Please, thank you.
Loudly, softly, quickly, slowly
What’s the time? It’s eight o”clock.
How many circles are there? Ther are five.

Інтонація питальних, стверджувальних і заперечних речень
Зразки етикету
“Please”, “Thank you”.
Диференціація 
“watch” – “o’clock”
Вчити планувати свою діяльність
Модуль  13  She has a little pink mouth. ( 5 уроків))                                       Дати………………………………………………
Людина
(зовнішність, одяг)
Запросити  / дати інформацію про зовнішність людини, речі, що належать / не належать їм.
She has grey hair and green eyes.  Who is it?
Molly has a blue shirt.
Nose, mouth, ears, pink, short, blouse, trousers, 
He/she has…
Do you have….?
Yes, I do.
No, I don’t.





Традиційна англійська пісня-танок “Hokey – Pockey”
Тренувати  зорову пам’ять.
Модуль 14  Hippos are big. ( 5 уроків)                                                          Дати……………………………………….
Природа
(тварини)
Запросити / дати інформацію про зовнішній вигляд тварин

Визначати належність речей.
Giraffes are tall. They have long neck.
Elephants have long noses. 
Do they have long necks? No, they don’t.
Hippos, crocodiles, camels, giraffes, tails, necks, animals
Do we / they have…?
Yes, we /they do.
No, we / they do not



Розвивати образне мислення
Модуль 15   Please sit down. ( 5 уроків)                                                     Дати……………………………………..
Природа
_(тварини)



Закріплення : Teacher’s Resource Book  Test  3
Давати команди та реагувати на них.
Sit down, open, write, stand up, count, draw, sing song, say ABC, 



Повторення
Повторення
Проект : Фрески з тваринами
Співпраця у парах.

Співпраця у групах 
Тренувати уважність, реакцію
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Сфери
(тематика) спілкування
Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція
Speech competence

Мовна компетенція
Language competence
Соціокультурна / cоціолінгвістична компетенція
Sociocultural/linguistic competences
Стратегічна компетенція
Strategic competence

Мовленнєві функції
Functions
Приклади функціональних показників
Functional exponents (examples)
Лексика
Vocabulary
Граматика
Grammar
Фонетика
Phonetics


Модуль 16     Whose is this?       (( 5 уроків)                                                      Дати……………………………….
Людина 
(Здібності)
Запитати / дати відповідь про  приналежність предметів.

Whose chair is this? It's Sue's. Whose are these? They're Tom's.
Whose dolls are these?
Trousers, shorts, bag, hat, shirt, socks, shoes, computer, screen, desktop, type, click, printer, print, switch on.
Whose.....is this?
Whose........are these?
[ h ]  - how
[ h ]  whose

Регулювати емоційний стан, знімати напругу.
Модуль  17   I can run. ( 5 уроків)                                                        Дати…………………………………………………..
Людина
(здібності)
Запросити / дати інформацію про чиїсь можливості та здібності
I can't swim. He can hop.
It can't fly. It can't run.
Can it walk?
Can she sing?
Fly, swim, hop, jump, run, ride, sing, draw.
Can she......?
I can.........
I can't ......... .
[ h ]  whose
Опис (характеристика) тварин.
Співпраця у парах.
Модуль  18   She can sleep. ( 5 уроків)                                                        Дати…………………………………………………..
Людина
(здібності)
Запросити / дати інформацію про можливості та здібності людей  і тварин
I can see bears and I can see birds.
Can it fly? Yes , it can.
Eat, drink, sleep, see, hear
They can….
Can they fly? No, they can’t.



Cannot = can’t

Цікаві факти про життя тварин.
Активізувати розумові процеси.
Модуль 19      Where is it? ( 5 уроків)                                                          Дати ……………………………………………………
Природа
( тварини,  їх середовище)
Запросити /дати інформацію про місцезнаходження предметів і об’єктів.


Where’s the camel ? It’s in the desert.
There is an elephant.
Desert, river, forest, farm.
Where is it / are we/ they ?
Is it a … or…?
[ p ] 
[ b ]

Розуміти смисл прочитаного тексту без словника
Модуль 20   I can  see…     ( 5 уроків)                                                             Дати ……………………………………………………..
Людина
         Природа




Закріплення Teacher’s Resource book  Test  4
Посторення






Повторення
Повторення
Повторення

Проект :  Книга класу
Розвивати творчість у проектній діяльності
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