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�Merry Christmas
Look, point and say the words.1

snowman

Christmas tree

presents

Santa

snowflake

bells

Christmas tree is big and bright!
Everything is sweet and white!

Lots of presents, lots of fun!
The New Year has begun!

One, two, three - Christmas tree!
Three, two, one - let’s have fun!

One, two - me and you!
Oh, I love Christmas!

 Listen to the teacher and say.2
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1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Look and count. Circle the number.3 Look and count. Circle the number.3
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Make a dice.4
You need:

1. Cut out the dice. 2. Colour it.

4. Stick it together.

scissors glue pencils cut-out

Play.5 Play.

Merry Christmas!!!
The same picture!

3. Spread glue along dotted 
lines.                  
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Match the pictures with the words. 1

church candle flowersbasket Easter 
breadegg

�Happy Easter

Count and colour the eggs.  2

I’ve got ___ eggs!
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Make a spinner.3
You need:

scissors glue pencils cut-out

1. Colour the pictures in the 
shapes.

2. Cut out the spinner. 

3. Spread glue on the shapes.                  4. Paste the coloured shapes 
into the spinner.

Play.4

into the spinner.

It’s an egg!
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Stories
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My Words 
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Hello Привіт

blue /bluː/ голубий, синій

green /griːn/ зелений

orange /ˈɒrɪndʒ/ оранжевий

purple /ˈpɜːpl/ пурпурний, багряний

red /red/ червоний

yellow /ˈjeləʊ/ жовтий

Hello! Привіт! (вітання)

I´m … Я (є)…

What´s your name? /ˈwɒts jə ˈneɪm/ Як тебе звати?

Unit 1 
My classroom

Розділ 1
 Мій клас

book /bʊk/ книга

chair /tʃeər/ стілець

desk /desk/ парта

pencil /ˈpensəl/ олівець

rubber /ˈrʌbər / гумка

schoolbag /ˈskuːl ˌbæg/ портфель
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one /wʌn/ один

two /tuː/ два

three /θriː/ три

four /fɔːr/ чотири

five /faɪv/ п’ять 

six /sɪks/ шість

seven /ˈsevən/ сім

eight /eɪt/ вісім

nine /naɪn/ дев’ять 

ten /ten/ десять

Stand up. Встань. / 
Встаньте.

Sit down. Сядь. / 
Сядьте.

Open … Відкрий… / 
Відкрийте…

Close … Закрий… / 
Закрийте…

Pick up … Візьми.. / 
Візьміть… 

Put … Поклади… / 
Покладіть…
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Unit 2
 My family

Розділ 2 
Моя родина

brother /ˈbrʌðər/ брат

dad /dæd/ тато

grandma /ˈgrændmɑː/ бабуся

grandpa /ˈgrændpɑː/ дідусь

mum /mʌm/ мама

sister /ˈsɪstər/ сестра

This is my … Це моя / мій… 

Unit 3 
My face

Розділ 3 
Моє обличчя

ear(s) /ɪər/ɪəz/ вухо (вуха)

eye(s) /aɪ/aɪz/ око  (очі)

nose /nəʊz/ ніс

mouth /maʊθ/ рот

face /feɪs/ обличчя

teeth /tiːθ/ зуби

angry /ˈæŋgri/ злий, сердитий

happy /ˈhæpi/ щасливий
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sad /sæd/ сумний, засмучений

scared /skeəd/ наляканий

I´m (happy). Я (щасливий).

Are you (sad)? Ти (засмучений)? /
 Ви (засмучені)?

Unit 4 
Toys

Розділ 4 
Іграшки

ball /bɔːl/ м’яч

kite /kaɪt/ паперовий змій

rope /rəʊp/ скакалка

doll /dɒl/ лялька

plane /pleɪn/ літак

teddy bear /ˈtediˌbeə/ ведмедик 
(плюшевий)

I´ve got a ball. В мене є м’яч. 

Unit 5 
My house

Розділ 5 
Мій дім.

bath /bɑːθ/ ванна

cupboard /ˈkʌbəd/ шафа, 
сервант
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bed /bed/ ліжко

sofa /ˈsəʊfə/ диван

table /ˈteɪbl/ стіл

armchair /ˈɑːmtʃeə/ крісло

in /ɪn/ в

on /ɒn/ на

under /ˈʌndər/ під

The doll is in the 
(bath). Лялька в (ванній).

Unit 6 
On the farm

Розділ 6 
На фермі

cat /kæt/ кіт

cow /kaʊ/ корова

dog /dɒg/ собака

horse /hɔːs/ кінь

rabbit /ˈræbɪt/ кролик

sheep /ʃiːp/ вівця

I like (cats). Мені подобаються 
(коти).

My favourite colour is 
…

Мій улюблений 
колір…

My favourite (toys) are 
…

Мої улюблені 
(іграшки)…
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Unit 7 
I´m hungry

Розділ 7 
Я голодний

carrot(s) /ˈkærət(s)/ морква 
(збірна назва)

sausage(s) /ˈsɒsɪdʒ(ɪz)/ ковбаса 
(збірна назва)

apple(s) /ˈæpl(z)/ яблуко(a)

cake /keɪk/ торт, тістечко

ice cream /ˌaɪs ˈkriːm/ морозиво

chips /tʃɪps/ смажена картопля 
(фрі)

I like (chips) Мені подобається 
(смажена картопля).

I don´t like (carrots). Мені не подобається 
(морква).

Unit 8 
All aboard

Розділ 8 
Всі на борт

boat /bəʊt/ човен

train /treɪn/ потяг

car /kɑːr/ машина

scooter /ˈskuːtər/ скутер, самокат

bus /bʌs/ автобус

bike /baɪk/ велосипед

I´m climbing a tree. Я лізу на дерево.
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I´m flying a kite. Я запускаю змія.

I´m brushing my teeth. Я чищу зуби.

I´m washing my hands. Я мию руки.

Unit 9 
Party clothes

Розділ 9 
Святковий одяг

hat /hæt/ капелюх, шапка

belt /belt/ пасок

boots /buːts/ чоботи

shirt /ʃɜːt/ сорочка

badge /bædʒ/ значок

shoes /ʃuːz/ черевики

I like … Мені 
подобається(ються)…

I’ve got … В мене є…








