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I like applesHello1a

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.
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2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

Let's play!   
Зіграймо!
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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3 Ask and answer.   
Запитай та дай відповідь.

2 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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Alice in Wonderland

1 2 3 4 5

1

3

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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Listen and chant.   
Послухай та заспівай.

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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Let’s play
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1 Let's play!   
Зіграймо!
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11 Make finger puppets.   
Зроби пальчикові ляльки.

2 Act out.   
Розіграй сценку.
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

Story time
1

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



13

4

3

Be careful when you play.
Будь обережним, коли граєшся.

VALUE
Мораль

Story time
1

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) 
та Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його 
використання з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



world 1
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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a

b

c

d

e

4 1 2 4 5 3 2 4 1
1 5 3 1 2 1 2 4 2
1 3 1 4 5 3 2 1 3
2 5 4 5 3 1 1 5 5
1 4 2 4 3 4 5 3 4

1 Look, point and say.   
Подивись, покажи та скажи.

2 Let's play!   
Зіграймо!
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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1 2 3

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

Now I can
1

17
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I like applesSchool2a

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.
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I like applesSchool2a
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2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

3 Let's play!   
Зіграймо!
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

3 Let's play!   
Зіграймо!
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Pinocchio

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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2 Listen, point and say.   
Πослухай, покажи та скажи.
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Let’s play
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1 Look and listen. Then, play.   
Подивись та послухай. Потім зіграй.
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1 Make classroom objects.   
Зроби шкільні предмети.

2 Ask and answer.   
Запитай та дай відповідь.
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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4

3

Don’t use other people’s things without asking first.
Не бери чужі речі без дозволу.
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Мораль
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2 Sing and turn the wheels.   
Співай та повертай колеса.

1 On a piece of paper trace and colour. Then, cut out 
and make the bus.   
На аркуші паперу обведи та розмалюй. Потім виріжи та 
склади автобус.

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



time 2ARt

29

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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2

3

1

4

5

1 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



2 3 4

2 3 4

5 6 7

1

1

1 2 3

Now I can
2

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

3 Say and point.   
Скажи та покажи.
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I like applesFamily and friends3a

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



33

I like applesFamily and friends3a

2 Point and say.   
Покажи та скажи.

3 Let's play!   
Зіграймо!
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1 2

3 4

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

3 Let's play!   
Зіграймо!
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My pet

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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3 Draw and say.   
Намалюй та скажи.

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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Let’s play

38

1 Look and listen. Then, play.   
Подивись та послухай. Потім зіграй.
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1 2

4
3

1 Make a family album.   
Зроби сімейний альбом.

2 Show and tell.   
Покажи та розкажи.
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40

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

1

2
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Never make fun of other people.
Ніколи не насміхайся над іншими.

VALUE
Мораль

4

3
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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babiesbabies

mothers
mothers

fathersfathers

1 Say and point.   
Скажи та покажи.
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1

2

3

4

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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1 2 3

4 5 6

1 2 3 4

1 2 3

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

3 Say and point.   
Скажи та покажи.
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I like applesYou and me4a

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

6     8 9 107 
six    seven    eight    nine    ten
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I like applesYou and me4a

3 Let's play!   
Зіграймо!

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

1 2 3 4
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1 2

3 4

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

hungry           thirsty           happy           sad
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1
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2
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3 Act out.   
Розіграй сценку.

2 Listen and say Yes or No. 
Послухай і скажи Так чи Ні.
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1

2 3

Cinderella

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

big           small            fat            thin

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



51

1

3

2

4  

3 Draw and say.   
Намалюй та скажи.

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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? ??

?
?

?

? ?

??
?

?

?
boy          girl          short          tall

1 Look and listen. Then, play.   
Подивись та послухай. Потім зіграй.

52
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2 Show and tell.   
Покажи та розкажи.

3

4

1

2

1 Make a stick and plasticine figure.
Зроби ляльку з паличок і приклей малюнки.
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54

1

2

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.
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4

3

Help your friends.
Допомагай своїм друзям. 

VALUE
Мораль

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) 
та Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його 
використання з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



world 4

56

1 Point and say.   
Покажи та скажи.
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Maths

57

1 Count the legs of each animal, point and say the number.    
Порахуй кількість ніг у кожної тварини, покажи та назви 
число. 

82
legs

4
legs

5
legs

6
legs legs

10
legs

A

D

C

F
E

B
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3

2

1

6

5

4



1 Listen and say Yes or No. 
Послухай і скажи Так чи Ні.
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Now I can
4

1 2 3

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

3 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 2 3 4

5 6 7 8

59
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I like applesToys and games5a

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

Stand up.   Sit down.   Clap your 
                             hands.
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I like applesToys and games5a

3 Let's play!   
Зіграймо!

2 31 

2 Listen and say Yes or No. 
Послухай і скажи Так чи Ні.
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1 2

3 4

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

bike                  kite                plane
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2 3

3 Draw. Then, show and tell.
Намалюй. Потім покажи та скажи.

1

2 Point and say.   
Покажи та скажи.
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

ball                   train                 robot

2

4

1

3

Peter Pan
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1 2

43

2 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

3 Look, point and say.   
Подивись, покажи та скажи.
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Let’s play

66

??

? ??

?
?

?

? ?

??
?

?

?
1 Look and listen. Then, play.   

Подивись та послухай. Потім зіграй.

66

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



Project
5

67
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? ??

?
?

?

? ?

??
?

?

?

21

Make a toy poster.
Зроби постер про іграшку.

1

2 Show and tell.   
Покажи та розкажи.

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from MM 
Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) 
та Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його 
використання з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



Story time
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68

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

1

2
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69

4

3

Share your toys.
Ділись своїми іграшками.

VALUE
Мораль
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

doll           drum
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1 Point and say the sports.
Покажи та назви вид спорту. 

1 2

3 4
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1

2

3

4

1 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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Now I can
5

73

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

3 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 32
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6a My body

ears            eyes       mouth     nose

Listen and point. Then, sing and do. 
Послухай та покажи. Потім заспівай та зроби. 

1
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3 Let's play!   
Зіграймо!

Point and say.   
Покажи та скажи.

2
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6b

1 2

3 4

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

head            arms            legs          hands
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2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

3 Draw and say.   
Намалюй та скажи.

1 2 3
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6c

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

feet                fingers          toes          teeth

1 2

4 5

Little Red Riding Hood

3

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from 
MM Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



79

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

3 Look at activity 2 and say.
Подивись на вправу 2 та скажи. 

3 4

1 2
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6
Let’s play

80

?

1 Let's play!   
Зіграймо! run           jump           fly

She He It

He She He

She He He

He It He
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2 Show and tell.   
Покажи та розкажи.

1 Make puppets.
Зроби паперову ляльку.

1

2
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

1

2
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4

3

Don’t judge people by their appearance.
Не суди людину за зовнішнім виглядом.

VALUE
Мораль

Big Mouth
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1 What can you see? Point and say.
Що ти бачиш? Подивись і скажи. 

What animals live in different countries? Draw and say.
Які тварини живуть у різних країнах? Намалюй і  
скажи. 

2
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A

B

C

D

E

1 Listen, point and sing.    
Послухай, покажи та заспівай. 

hair
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86

2

4

1

3

1 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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3 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 2 3 4

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12

7 

11 

10 

9

8 

321

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from 
MM Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) 
та Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його 
використання з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



88

7a Food

bananas    grapes    strawberries    oranges

1 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

Yummy, yummy
Yummy, yummy, yummy

I’ve got fruit in my tummy
I like apples and  
bananas, too.

Yummy, yummy, yummy
I’ve got fruit in my tummy

I like oranges,  
how about you?

Yummy, yummy, yummy
I’ve got fruit in my tummy

I like grapes  
and oranges, too.

Yummy, yummy, yummy
I’ve got fruit in my tummy

I like strawberries,  
how about you?
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3 Let's play!   
Зіграймо!

1

3

2

4

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.
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7b

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

carrots            rice            eggs            beans

1 2

43

Wow! I like beans 
and carrots now.

I’m hungry!

Don’t worry. 
Look!

Yuck! Beans  
and carrots!
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2 Listen and point to what the people like.
Послухай та покажи, що подобається людям.

21

3 Look, point and say what you like.
Подивись, покажи та скажи, що тобі подобається.
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7c

What’s your favoUrite food?

 

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

pizza           burger       ice cream       pasta

I’m Sam. 
I like pizza. 
I don’t like pasta.

I’m Kim. 

I like ice cream. 

I don’t like burgers.
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Point and say.   
Покажи та скажи.

2

1

3

2

4

3 Draw. Then, show and tell.
Намалюй. Потім покажи та скажи.
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1 Look and listen. Then, play.   
Подивись та послухай. Потім зіграй.
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Make a food mobile.
Створи підвісну декорацію з їжею.

3

1 2

4

1

Look and say. Подивись та скажи.2
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

Fine, thank you.

Hi! I’m Tom. 
What’s your name?

I like beans! What’s 
your favourite food?

Hello! How are you?

I’m Tim. I don’t 
like carrots.

I don’t like beans. 
I like rice!

1

2
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I don’t like rice.  
I like ice cream.

Sorry!

I like pasta, 
eggs and pizza.

Please don’t 
touch the food!

But they’re 
my favourite!

They’re my 
favourite, too!

Kids!

Listen to your elders.
Прислухайся до старших.

VALUE
Мораль

4

3
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

soup          meat pie

3.

1. 4.

UKRAINE
ITALY

UK

CHINA

2.

I like pasta.

I like rice.
I like meat pie.

I like borshch. 
It’s a soup.
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2 Look, point and say.   
Подивись, покажи та скажи.

Point and say.   
Покажи та скажи.

1

1

2

3

4

5

6
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1 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

1 2

3 4

1

2

2 Look and say Yes or No.
Послухай і скажи Так чи Ні.
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3 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 2 3

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 2 3 4

1 2 4 5

6 7 98 10

3
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8a My house

bedroom
Listen and sing. Then, point and say. 
Послухай та заспівай. Потім покажи та скажи.

1

Where’s my train?
Where’s my orange train?
Where’s my orange train?

In the bedroom, in the bedroom
There’s my orange train.

Where’s my green ball?
Where’s my green ball?

In the kitchen, in the kitchen
There’s my green ball.

Where’s my yellow plane?
Where’s my yellow plane?

In the living room, in the living room
There’s my yellow plane.

Where’s my blue kite?
Where’s my blue kite?

In the bathroom, in the bathroom
There’s my blue kite.

1

2

3

4
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kitchen               bathroom             living room  

3 Let's play!   
Зіграймо!

2 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

1 2

43
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8b
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

on             under             bed             wardrobe

4

21

3

Let’s play!

Is it on the bed?

Look, Ron! It’s 
under the bed 

with Lulu!

OK! Where’s  
my ball?

Is it under  
the desk?

No, it isn’t.

Oh, Lulu!

No, it isn’t.
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3 Let's play!   
Зіграймо!

Point and say.   
Покажи та скажи.

2
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1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

in              table            shoes                shirt

Snow White

2

4

1

3

Your shoes are 
under the bed.

Where are 
my shoes?

Where’s 
my shirt?

This isn’t 
my shirt!

That’s my 
shirt!

It’s on the 
table.
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Point and say.   
Покажи та скажи.

2

1

3

2

4

3 Look at activity 2. Ask and answer. 
Подивись на вправу 2. Запитай та надай відповідь.
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?
?

?

? ?

??
?

?

?

8
Let’s play

108

1 Look and listen. Then, play.   
Подивись та послухай. Потім зіграй.

© Smart Junior (Ukrainian edition), MM Publications. Published by Publishing House Linguist, under license from 
MM Publications, 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має виключно Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua) та Інститут 
модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/). Заборонено розміщення підручника на інших Інтернет ресурсах, а також будь-яке його використання 
з комерційною метою (копіювання, друк, розповсюдження тощо)



??

? ??

?
?

?

? ?

??
?

?

?
Project

8

109

2 Show and tell.   
Покажи та розкажи.

4

1

2

3

1 Make a poster of your bedroom. 
Зроби плакат про власну спальну кімнату.
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Story time
8

110

Bob, Jack and Mark are in the bedroom.

Hmm... 
Where’s Jack? 
There he is. 
He’s under  
the bed.

1 Listen, point and repeat.   
Послухай, покажи та повтори.

1

2
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Story time
8
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Where’s Mark?
Where’s 
Mark? There he is. Mark is in the 

wardrobe. That’s his shirt.

Oh, no! Look! Trousers, 
dresses, shoes and shirts!

What a mess! 
Mark isn’t in the 

wardrobe.

Where is 
he?

Keep your bedroom clean and tidy.
Підтримуй кімнату чистою та охайною.

VALUE
Мораль

4

3
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world 8

112
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Point and say.   
Покажи та скажи.

1

1

2

3

4

5

6

A

B

C



time 8
Social 

studies

113
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igloo             hut             houseboat

1 Listen, point and say.   
Послухай, покажи та скажи.

This is my 
house. It’s 
an igloo.

This is my 
house. It’s  

a hut.

This is my  
house. It’s a 
houseboat.

Different homes!

1.

2.

3.
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Revision
8

Look and say. 
Подивись та скажи.

1
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Now I can
8

115

3 Say and point.   
Скажи та покажи.

4 Say and point.   
Скажи та покажи.

2 Say and point.   
Скажи та покажи.

1 Say and point.   
Скажи та покажи.

1

1

43

3

2

2

1 2

1 432
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Alphabet - Phonics
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Alphabet
1

117

Aa Bb Cc Dd

apple

Aa Bb

bag

Cc

cat

Dd

dog

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.
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2
Alphabet

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

Ee  Ff
fish

egg

green

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii

hat 

Hh
Gg Ii

ink
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Alphabet
3
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1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

Jj Kk

kite

jam

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn

nose

Mm

mum
Nn

lollipop

Ll
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Alphabet
4

120

Oo Pp
orange pen

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt 

tallsad

Ss
queen

Qq

red

TtRr

2 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.
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Alphabet
5
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2 Listen and sing.   
Послухай та заспівай.

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Uu

umbrella van

Vv Ww
whale

zoo

ZzXx

fox yo-yo

Yy
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Phonics
6
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1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and chant.   
Послухай та заспівай.

/p/ /b/
book

ball

bike
penpencil

pink

Pink pens
Pink pens and pencils
Blue books and bikes

Planes, balls, teddy bears
Everybody likes.
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Phonics
7

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and chant.   
Послухай та заспівай.

/t/
/d /

duck

doll

desk

table
tail

toe

What a mess!
Ten toes on the table
A duck on the desk

Two dolls on the table
Oh! What a mess!
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Phonics
8

124

/k/ /g/
gum

grapes

girl
carcat

kite

Fat cat
A fat cat

In a small car
A small girl

With red grapes

Come on, girl
Take your grapes

Take your red grapes
And get in the car.

1 Listen and say.   
Послухай та скажи.

2 Listen and chant.   
Послухай та заспівай.
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Syllabus
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Syllabus
Cross-curricular / 21st 
Century Competencies Grammar Vocabulary Alphabet

module    1

  Hello p.4

Maths (numbers)

      

  
Value
Be careful when 
you play.

I’m (Betty). 
What’s your name?

My name’s (Ron).

Greetings

Numbers 1-5

module    2

  School p.18

Art (colours in flags)

    

   

Value
Don’t use other 
people’s things
without asking first.

What colour is it? 
(Blue).

What’s this?  
It’s a (pen).

What’s that?  
It’s an (apple).

Is it a (computer)? 
Yes, it is. / No, it isn’t.

Colours

Classroom 
objects

module    3

  Family and 
  friends p.32

Science (Animal  

families)

      

  
Value
Never make fun of 
other people.

Who’s that? It’s my 
(mother).

This is my (dog).

Is that your (sister)?

Yes, it is. / No, it isn’t.

Family members

Pets

a apple

b bag

c cat

d dog

module 4

You  

and me p.46

Geography (children 

from different countries)

      

  

Value
Help your friends.

How old are you?  

I’m (six).

Are you (happy)? 

Yes, I am. /  

No, I’m not.

(He)’s (thin).

Is (she) (sad)? 

Yes, (she) is. /  

No, (she) isn’t.

Numbers 6-10

Adjectives

e egg

f fish
g green

h hat

i ink
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Cross-curricular / 21st 
Century Competencies Grammar Vocabulary

Alphabet / 
Phonics

module 5

Toys and 
games  p.60

Social studies (toys from 

different countries)

    

    
Value
Share your toys.

(Stand up).

I have got a (kite).

I haven’t got a (ball).

Have you got a (robot)?

Yes, I have. / No, I  

haven’t.

Actions

Toys

j jam

k kite

l lollipop

m mum

n nose

module 6

My body p.74

Science (Animals from 

different countries)

        

Value
Don’t judge people by 
their appearance.

(Touch your nose).

(She) has got (two legs).

(He) hasn’t got (big feet).

Has (it) got (three eyes)?

Yes, (it) has. / No, (it) 

hasn’t.

He/She/It can (jump).

Parts of the  

face / body

Actions

o orange

p pen

q queen

r red

s sad

t tall

module 7

Food p.88

Health (Food)

        

Value
Listen to your elders.

I like (apples).

I don’t like (beans).

Two (bananas), please.

Here you are.

Thanks.

Food 

u umbrella
v van
w whale
x fox
y yo-yo
z zoo

module 8

My house p.102

Social studies (Different 

homes)

        

Value
Keep your bedroom 
clean and tidy.

Where’s the (ball)?

It’s (in) the wardrobe.

Where are the (shoes)?

They’re (under) the table.

His (shoes are green).

Her (shirt is yellow).

Rooms of 

the house-

Prepositions 

of place

Furniture

Clothes 

/p/ pencil, pen, pink

/b/ book, bike, ball

/t/ tail, table, toe

/d/ duck, desk, doll

/k/ cat, car, kite

/g/ gum, girl, grapes

Alphabet - Phonics  p.116
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