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Зміст підручника відповідає типовим освітнім програмам, розробленим під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна, 
охоплює всі змістові лінії Державного стандарту початкової школи з мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна 
освіта, англійська мова) та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу.

Чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування сприятимуть успішному навчанню за підручником.

Видання містить яскраві живі ілюстрації, що чудово доповнюють текстовий матеріал. 

Запропоновано різнопланові завдання творчого характеру, завдання на розвиток критичного мислення тощо. 

Усі вправи ґрунтуються на досвіді учнів та відповідають інтересам третьокласників. 

У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок.

Увесь навчальний матеріал, поданий в аудіододатку, озвучено носіями мови.  

Завдання та вправи, запропоновані в електронному додатку, допомагають засвоєнню нових слів, виразів, граматичних
конструкцій тощо. 



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

Ресурсна папка для вчителя

У навчально-методичний комплект входять: 



UNIT 1 Welcome Back

UNIT 2 Family Ties

UNIT 3 School

UNIT 4 My Day

UNIT 5 My House

UNIT 6 In the Kitchen

UNIT 7 Nature and Animals

UNIT 8 Seasons, Weather, 
Clothes

Основні теми:

UNIT 9 Hobbies and Fun

A Fairy Tale

Picture Dictionary



Основні теми:



Основні теми:



Основні теми:



Основні теми:



Основні теми:



Основні теми:
Словник у малюнках



Путівник підручником

• усна взаємодія 

• писемна взаємодія 

• сприймання на слух

• писемне висловлювання 

• онлайн взаємодія



Підручник містить чіткий зміст    
та систему умовних позначень.

Апарат орієнтування підручником 
використовується системно            
і раціонально. 

У колонтитулах вказані назва та 
номер розділу, а також номер 
уроку. 

Номери вправ та умови завдань 
чітко виокремлені, що дає змогу 
учню легко орієнтуватися на 
сторінці підручника.



Кожен розділ складається з 
10 уроків. 

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

Останній урок розділу –
підсумковий.



Введення нового матеріалу 
здійснюється через 
використання міжпредметних 
зв’язків та інтеграцію матеріалу 
таких освітніх галузей, як 
мовно-літературна (читання 
текстів та віршів, розігрування 
діалогів), математична 
(вивчення цифр і дій із ними), 
природнича (теми «Тварини», 
«Погода»), технологічна 
(уроки-проєкти), інформатична
(робота з мультимедійним 
додатком), 
здоров’язбережувальна (тема 
«Харчування»), громадянська 
(тема «Сімейні зв’язки») та 
мистецька (використання 
пісенного матеріалу).



Обсяг змісту підручника 
співвідносний з одиницями 
навчального часу, що відведений 
на вивчення навчального 
предмета. За програмою у 3 класі 
є 105 уроків (48 у першому 
семестрі та 57 — у другому). У 
підручнику подано матеріал на 42 
уроки І семестру. Це дає 
можливість вчителю використати 
4 уроки на проведення чотирьох 
видів контролю мовленнєвих 
навичок та ще 2 уроки на 
повторення матеріалу та/або 
аналіз контролю. На ІІ семестр у 
підручнику подано матеріал для 
50 уроків. Знову у вчителя є 
можливість взяти 4 уроки на 
проведення контролю 
мовленнєвих навичок та ще 3 
уроки використати для розвитку 
читання та мовлення. Для цього у 
підручнику передбачено 
додатковий матеріал для читання.



Структура уроку

Вивчення нової лексики 

за допомогою 

ілюстративного 

матеріалу



Тренування

і відтворення

матеріалу



Мовленнєва гра



Робота в парах       

і групах



Вправи на 

формування вмінь 

аудіювання          

та читання



Вправи на 

формування вмінь 

діалогічного 

мовлення



Робота з 

граматичним 

матеріалом



Гра на повторення

вивченого матеріалу



Проєктна робота



Мультимедійний додаток та аудіододаток

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

Увесь аудіоматеріал озвучено носіями мови. 

Завдання та вправи, подані в електронному додатку, 
допомагають засвоєнню нових слів, виразів, 
граматичних конструкцій.



Робочий зошит

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



Книга для вчителя

Матеріали посібника 
допоможуть учителеві 
творчо підготуватися до 
кожного уроку, зробити 
навчальний процес 
надзвичайно цікавим        
і результативним.



Картки для розвитку усного мовлення



Лексичні картки



Картки для навчання читання



Картки для навчання граматики



Діагностичні картки



Лексичні ігри



Правила читання




