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CULTURE (Сторінки 68-70) 
 
Сторінка 68 
Christmas 
Lesson 1: 1. Знайди та порахуй. Потім напиши та скажи. 
Lesson 2: 2. Намалюй і скажи. 
 
Lesson 1: 
1. Учні дивляться на малюнок і рахують предмети. Потім вписують цифри в клітини та кажуть: 
(Pudding – one). 
 
Lesson 2: 
2. Учні малюють подарунок, який хотіли б отримати та називають його, кажучи: It’s a present. It’s a 
(teddy bear). 
 
Сторінка 69 
Easter 
Lesson 1: 1. Обмалюй за контуром, прочитай і з'єднай. 
Lesson 2: 2. Знайди та обведи. Потім розфарбуй і скажи. 
 
Lesson 1: 
1. Учні обмальовують слова за контуром. Потім читають їх і з'єднують предмети та тварини з 
їхніми назвами. 
 
Lesson 2: 
2. Учні знаходять і обводять у кожному рядку малюнок відповідний малюнку ліворуч. Потім 
розфарбовують пари малюнків і кажуть: It’s a (flower). 
Сторінка 70 
Halloween 
1. Послухай та розфарбуй. 
2. Намалюй за контуром та скажи. 
 
Lesson 1: 
1. Учні слухають запис та розфарбовують малюнок відповідно до вказівок. 
2. Учні домальовують нестачі частини малюнків і кажуть, що на них зображено: It’s a (witch). 
 
EXTRA ADVENTURE (Сторінки 71-86) 
 
Сторінка 71 
Unit 1 My face 

 
1. Подивися та з'єднай. 
2. Подивися та обведи. 
 
1. Учні дивляться на малюнок та його назви. Потім з'єднують їх із відповідними словами справа. 
2. Учні дивляться на малюнок та обводять відповідні назви частин обличчя. 
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Сторінка 72 
3. Прочитай та розфарбуй. 
4. Напиши за контуром і з'єднай. 
 
3. Учні читають слова та розфарбовують клубки вовни у відповідний колір. 
4. Учні читають слова і розфарбовують слова у реченні за контуром, а потім з'єднують їх з 
відповідними малюнками Мікі Маус та Міни Маус. 
 
Сторінка 73 
Unit 2 Animals 

1. Прочитай та обмалюй за контуром. 
2. Знайди та обведи. 
 
1. Учні читають слова і слідують за лінією, щоб з'єднати малюнки тварин ліворуч із їхніми 
назвами праворуч. 
2. Учні знаходять і обводять у кожному рядку слово, яке відрізняється від інших. 
 
Сторінка 74 
3. Прочитай, обмалюй за контуром і розфарбуй. 
4. Напиши за контуром та обведи. 
 
3. Учні читають речення та з'єднують їх з відповідними малюнками тварин. Потім 
розфарбовують малюнки згідно з описом. 
4. Учні пишуть назви тварин за контуром та обводять слова відповідно до малюнків. 
 
 
Сторінка 75 
Unit 3 My toys 

1. Напиши за контуром, знайди та обведи. 
2. Обмалюй та напиши за контуром. 
 
1. Учні дивляться малюнки і пишуть слова по контуру. Потім знаходять їх і обводять у кожному 
рядку слово, що відповідає написаному слову і малюнку. 
2. Учні слідують за лінією, щоб з’єднати малюнки іграшок з їхніми назвами. Потім пишуть слово 
за контуром. 
 
Сторінка 76 
1. Напиши за контуром, порахуй та обведи. 
2. Прочитай та намалюй. 
 
1. Учні пишуть слова та цифри за контуром. Потім обводять відповідну назву іграшок, рахують 
їх і обводять відповідну цифру. 
2. Учні читають висловлювання героїв і малюють при кожному відповідну іграшку. 
 
Сторінка 77 
Unit 4 Food 
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1. Напиши за контуром і з'єднай. 
2. Напиши за контуром і порахуй. 
 
1. Учні пишуть назви продовольчих продуктів за контуром і з'єднують їх із відповідними 
малюнками. 
2. Учні пишуть назви продовольчих продуктів за контуром. Потім знаходять продукти на 
великій картинці та вписують відповідні цифри. 
 
Сторінка 78 
3. Напиши за контуром та обведи. 
4. Подивися, прочитай і познач (V) (так). 
 
3. Учні пишуть назви продовольчих продуктів за контуром та обводять ті, що відповідають 
малюнкам. 
4. Учні дивляться картинку, читають слова і відзначають знаком V продовольчі продукти, які 
знаходяться на тарілці Мікі Маус. 
 
Сторінка 79 
Unit 5 My body 

1. Напиши за контуром і з'єднай. 
2. Напиши за контуром, порахуй і доповни 
 
1. Учні пишуть за контуром назви частин тіла і з'єднують їх з відповідними картинками. 
2. Учні пишуть за контуром назви частин тіла. Потім рахують їх на картинці та вписують їх 
кількість у клітини. 
Сторінка 80 
3. Напиши за контуром та обведи. 
4. Вибери та напиши. 
 
3. Учні пишуть слова за контуром. Потім обводять те слово, яке відповідає картинці. 
4. Учні читають слова та самостійно вписують їх у відповідні місця навколо картинки. 
 
Сторінка 81 
Unit 6 My house 

1.Напиши за контуром і обведи.  
2.Напиши за контуром, обведи та з'єднай.  
 
1. Учні пишуть назви примiщень за контуром та обводять ті, що відповідають малюнкам. 
2. Учні пишуть слова за контуром, обводять їх і з'єднують їх з відповідними картинками. 
 
Сторінка 82 
3. Намалюй за контуром, прочитай і намалюй. 
4. Вибери та напиши. 
 
3. Учні пишуть слова за контуром. Потім читають речення та малюють м'яч у приміщенні 
вказаному в описі. 
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4. Учні вибирають із слів ті, що відповідають картинкам. Потім самостійно вписують відповідні 
слова. 
 
Сторінка 83 
Unit 7 My clothes 

1. Напиши за контуром і з'єднай. Потім намалюй. 
2. Напиши за контуром, прочитай і пронумеруй. 
 
1. Учні пишуть назви одягу за контуром і з'єднують їх з відповідними картинками. 
2. Учні пишуть назви одягу за контуром. Потім читають речення та з'єднують їх із відповідними 
героями, вписуючи цифру на картинці. 
 
Сторінка 84 
3. Знайди та обведи. Потім з'єднай. 
4. Вибери та напиши. Потім розфарбуй. 
 
3. Учні знаходять назви одягу в кросворді та обводять їх. Потім з'єднують слова з рамки із 
відповідними малюнками. 
4. Учні по-своєму доповнюють речення назвами кольорів. Потім розфарбовують малюнок 
згідно зі своїм описом. 
 
Сторінка 85 
Unit 8 My party 

1. Напиши за контуром і з'єднай. 
2. Напиши за контуром, обведи та з'єднай. 
 
1. Учні пишуть назви тварин за контуром та обводять ті, що відповідають малюнкам. 
2. Учні пишуть слова за контуром, обводять їх і з'єднують їх з відповідними картинками. 
 
Сторінка 86 
3. Знайди та обведи. Потім з'єднай. 
4. Вибери та напиши. 
 
3. Учні знаходять відповідні слова у кросворді та обводять їх. Потім з'єднують слова з рамки із 
відповідними картинками. 
4. Учні дивляться на картинку із тваринами, яких любить Мікі Маус. Потім читають назви тварин 
у рамці та вибирають відповідні слова. Потім самостійно вписують в речення. 
 
KARTY PRACY „ZAPAMIĘTAJ” (Сторінки 88-95) 
 
Сторінка 88 
Робоча картка раздiл 1 
1. Розфарбуй. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
2. Подивися та запам'ятай. Потім розфарбуй, обведи, напиши слова за контуром і скажи. 
 
Сторінка 89 
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Робоча картка раздiл 2 
1. З'єднай голови з частинами тіла. Потім порахуй частини тіла, з'єднай їх із цифрами та скажи. 
2. Подивися та вгадай, що не так? Потім напиши слова за контуром і скажи. 
 
Сторінка 90 
Робоча картка раздiл 3 
1. Порахуй бантики та з'єднай їх із цифрами. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
2. Подивися, порахуй та напиши. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
 
Сторінка 91 
Робоча картка раздiл 4 
1. З'єднай. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
2. Подивися та обведи те, що не підходить. Потім впиши відповідні слова за контуром і скажи. 
 
Сторінка 92 
Робоча картка раздiл 5 
1. Знайди та обведи. Потім з'єднай та скажи. 
2. Подивися та запам'ятай. Потім напиши слова за контуром, обведи і скажи. 
 
Сторінка 93 
Робоча картка раздiл 6 
1. Подивися і познач V (так) або X (ні). Потім скажи. 
2. Подивися на вправу 1, порахуй та напиши. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
 
 
Сторінка 94 
Робоча картка раздiл 7 
1. Подивися та вгадай. Потім обведи, намалюй та скажи. 
2. Подивися. Вибери та напиши. Потім скажи. 
 
Сторінка 95 
Робоча картка раздiл 8 
1. З'єднай і порахуй. Потім запиши цифри, напиши слова за контуром і скажи. 
2. Подивися та вгадай. Потім запиши та скажи. 
 
 
KARTY PRACY „POWTÓRZ” (Сторінки 96-102) 
 
REVIEW 1-2 
1. Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2. Подивися, вгадай і намалюй. Потім скажи. 
 
REVIEW 1-3 
1.Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2.Подивися та вибери відповідні слова. Потім напиши їх за контуром і скажи. 
 
REVIEW 1-4 
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1. Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2. Знайди та обведи, невідповідне слово. Потім скажи. 
 
REVIEW 1-5 
1. Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2. З’єднай слова з тих самих груп. Потім напиши слова за контуром і скажи. 
 
REVIEW 1-6 
1. Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2. Подивися та з'єднай. Потім скажи. 
 
REVIEW 1-7 
1. Що ти вмієш назвати? Подивися і познач V (так). Потім скажи. 
2. Знайди та обведи, невідповідне слово. Потім скажи. 
 
REVIEW 1-8 
1. Скільки слів знаєш? Порахуй та напиши. Потім запишіть у зошит і скажи. 
 
KARTY PRACY (Сторінки 103-110) 
 
Робоча картка 1 
3. Послухай та розфарбуй. Потім знайди вишивки, розфарбуй їх і скажи. 
 
 
Робоча картка 2 
13. Слухай і скажи. Потім послухай та обмалюй за контуром 
 
Робоча картка 3 
5. Послухай та вкажіть. Потім намалюй, розфарбуй і скажи. 
 
Робоча картка 4 
8. Порахуй тварин у підручнику та скажи. Потім напиши та намалюй. 
 
Робоча картка 5 
5. Послухай віршик та повтори. Потім намалюй, напиши за контуром і з'єднай. 
 
Робоча картка 6 
7. Послухай та обведи. Потім напиши за контуром і скажи. 
8. Порахуй та напиши. 
  
Робоча картка 7 
13. Послухай та розфарбуй. Потім намалюй, розфарбуй і скажи. 
 
Робоча картка 8 
4. Обведи личко, розфарбуй і скажи. 
  
Робоча картка 9 
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7. Послухай та намалюй ���� або ���. Потім скажи. 
 
Робоча картка 10 
16. Знайди та намалюй їжу, яку любить Чапс. Потім скажи. 
  
Робоча картка 11 
3. Послухай та обведи. Потім напиши за контуром і скажи. 
 
Робоча картка 12 
8. Обмалюй та напиши за контуром, обведи та скажи. 
  
Робоча картка 13 
5. Подивися та прочитай. Потім розфарбуй і скажи. 
 
Робоча картка 14 
7. Подивися, обведи та напиши. Потім з'єднай та напиши. 
  
Робоча картка 15 
4. Прочитай та намалюй.  
 
 
 
 
SŁOWNICZEK OBRAZKOWY - КАРТИННИЙ СЛОВНИК (111-120) 
 
HELLO 

1. Розфарбуй. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 1 

1. Найди та вклей. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 2 

1. Найди та вклей. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 3 

1. Найди та вклей. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 4 

1. Найди та вклей. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

  
UNIT 5 

1. Найди та вклей. 
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2. Напиши по контуру. 
3. Послухай, вкажіть та скажи. 

  
UNIT 6 

1. Найди та вклей. 
2. Напиши по контуру. 
3. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 7 

1. Найди та вклей. 
2. Напиши по контуру. 
3. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
UNIT 8 

1. Найди та вклей. 
2. Послухай, вкажіть та скажи. 

 
FESTIVALS 

1. Найди та вклей. 
2. Напиши по контуру. 
3. Послухай, вкажіть та скажи. 


