
Т.Б. Будна

Англійська мова
Підручник для 1 класу

закладів загальної середньої освіти



Зміст підручника відповідає новому Державному стандарту початкової освіти та Типовій
освітній програмі МОН України. 

Підручник містить яскраві живі ілюстрації. 

Запропоновано аудіододаток з усіма словами, діалогами, текстами, піснями
(озвучено носіями мови). 

Додаткові завдання та вправи, поміщені в електронному додатку, допомагають засвоєнню 
букв, нових слів, виразів, граматичних конструкцій. 

У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних 
мовних навичок (письму, читанню, говорінню та розумінню англійської мови). 

Матеріал подається в зручній та доступній формі. Підручник містить багато вправ на 
закріплення та повторення вивченого. 



Підручник
Робочий зошит з електронним

додатком
Аудіододаток

Мультимедійний додаток
з іграми та відеороликами

Книга для вчителя 

Комплект флеш-карток, постерів, 
роздаткового матеріалу, таблиць

Посібники для читання та письма 

Дидактичні  ігри

У навчально-методичний комплект входять: 



Teacher’s Notes 



Teacher’s Notes 



Teacher’s Notes 



Teacher’s Notes 



Словник у малюнках

Teacher’s Notes 



Поради для вчителя

Teacher’s Notes 





Кожен розділ складається з 9 -10 уроків. 

Розділ містить різні типи завдань і 
передбачає ігрові, творчі, проектні форми 
роботи для розвитку всіх необхідних 
мовленнєвих умінь та перевірки рівня 
сформованості базових мовних навичок.

Останній урок у розділі – підсумковий.



Структура уроку

Вивчення нової лексики за 
допомогою ілюстративного 

матеріалу



Тренування і відтворення
матеріалу



Мовленнєва гра



Гра на повторення
вивченого матеріалу



Проектна робота



Вивчення алфавітуВивчення алфавіту



Вивчення алфавітуВправи на 
засвоєння літер



Ігри на форзацах



Мультимедійний додаток та аудіододаток

У додатку представлені аудіозаписи до всіх вправ
підручника, цікаві інтерактивні завдання, ігри.

Запропоновано аудіододаток з усіма словами, 
діалогами, текстами, піснями (озвучено носіями мови).

Додаткові завдання та вправи, поміщені в елек-
тронному додатку, допомагають засвоєнню букв, 
нових слів, виразів, граматичних конструкцій.



Мультимедійний додаток



Набір наочного матеріалу

Картки з літерами 



Лексичні картки



Картки для навчання читання



Постери для розвитку усного мовлення



Робочий зошит
Містить прописи, творчі вправи, малюнки,  різноманітні завдання 
для індивідуальної, групової, диференційованої роботи.

Доповнений кольоровими наліпками для виконання завдань.



Книга для вчителя

Представлені у посібнику 
матеріали допоможуть 
учителеві творчо 
підготуватися до кожного 
уроку, зробити навчальний 
процес  цікавими та 
результативними.
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