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Знайомтеся – Real Life Teacher’s 
Companion 
Якщо ви читаєте цей вступ – значить, ви:

�� вчитель англійської мови, який викладає за НМК Real Life;
�� практик, котрий прагне використовувати на своїх уроках автентичний ресурс зі стовідсотко-

вою ефективністю;
�� професіонал, для якого важливо володіти найсучаснішими підходами до викладання 

 англійської мови . 

Чим відрізняється методичний посібник Real Life Teacher’s Companion від 
звичайної книги для вчителя?

Українські педагоги дедалі частіше віддають перевагу автентичним ресурсам з вивчення англійської . 
Цікавий та насичений контент, комунікативні завдання, розмаїття навчальних компонентів та мето-
дична підтримка вчителя (Teacher’s books) – все це стає запорукою якісного уроку іноземної мови . 

Книга для вчителя допомагає побачити логічну побудову уроку та взаємозв’язок завдань, перевірити 
відповіді до вправ і урізноманітнити урок додатковими матеріалами та цікавими формами роботи . 
Водночас, практика показує, що далеко не завжди молодий учитель використовує весь потенціал 
навчально-методичного комплексу, навіть послуговуючись книгою для вчителя . Чому? 

Типовий ресурс для вчителя подає основну канву проведення уроку в досить лаконічний спосіб, не роз-
тлумачуючи, що стоїть за стислими інструкціями elicit from students, extend the activity тощо, чи як саме слід 
організовувати форми навчальної роботи на кшталт open-class activity або mingle. Англійська методична 
термінологія, як-то transfer activity, vox pop, skimming, теж може ускладнювати роботу вчителя-початківця .

Тут молодому педагогові стане в пригоді україномовний посібник Teacher’s Companion, який 
у доступ ній та деталізованій формі допоможе: 

�� ефективно задіювати всі види мовленнєвої діяльності (integrated skills lessons); 
�� оптимально розподіляти час уроку (lesson time management);
�� завжди давати зрозумілі та лаконічні інструкції англійською (language of instruction);
�� фахово проводити оцінку роботи учнів (feedback stage);
�� і головне – зрозуміти методичне підґрунтя комунікативного підходу та навчитися ефективних 

й цікавих способів його реалізації . 

Що робить Real Life Teacher’s Companion унікальним? 

ГОТОВІ РІШЕННЯ: 
�� покроковий опис уроків першого розділу підручника українською та англійською мовами;
�� велика кількість додаткових ідей для проведення всіх етапів комунікативного уроку; 

СЕКРЕТИ максимально ефективного використання кожної вправи за будь-яких умов:
�� різної кількості учнів у класі;
�� більшого/меншого обсягу часу;
�� в сильній/змішаній/слабкій групі;

ПРИКЛАДНА МЕТОДИКА:
�� Teaching Tips: фахові поради та обґрунтування доцільності запропонованих підходів і технік;
�� методичні статті практичного спрямування щодо всіх аспектів викладання англійської 

за комунікативним підходом;
�� глосарії сучасних методичних термінів та своєрідний навігатор, що допоможе з першого дня 

ефективно використовувати всі матеріали НМК Real Life.
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Як використовувати Real Life Teacher’s Companion?

1 . Перегляньте сторінку учнівського підручника, з якою працюватимете на уроці (наприклад, Real 
Life Pre-Intermediate SB p .5, Your Life);

2 . Уважно прочитайте покроковий опис цього уроку українською та англійською мовами в Real 
Life Teacher’s Companion;

3 . Розгляньте та проаналізуйте додаткові ідеї щодо видів роботи на різних етапах уроку, які запро-
поновано в Real Life Teacher’s Companion. Оберіть із них ті, якими скористаєтеся саме на цьому 
уроці (наприклад, із чотирьох варіантів проведення мовної розминки на початку уроку оберіть 
один) . Решта ідей ще знадобляться на наступних уроках!

4 . Звертайте увагу на методичні поради (Teaching Tips) – це поглибить розуміння природи та струк-
тури комунікативного уроку . Ідеї чи нестандартні рішення, що сподобалися найбільше, виділіть 
маркером, щоб за потреби легко знайти та скористатися ними знову!

Як використовувати Real Life Teacher’s Companion, працюючи з наступними 
модулями підручника?

�� У подальшому, готуючись до занять із Real Life, переглядайте покроковий опис уроків першого 
розділу аналогічного спрямування (reading lesson, grammar, vocabulary and speaking тощо), адже 
типи роботи – введення нової лексики, відпрацювання граматики, розвиток мовленнєвих 
навичок чи консолідація вивченого – в усіх розділах курсу є ідентичними .

�� Скористайтеся варіантами закріплення вивченого матеріалу чи урізноманітнення навчаль-
ного процесу, запропонованими до першого розділу, адаптуючи їх до змісту відповідного 
уроку, – або ж на їх основі створюйте свої цікаві та продуктивні уроки .
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Lesson 1 (page 4)

Unit 1. Your life

Reading & Listening

Warmer Розпочніть мовну розминку з ключового поняття цього уроку – twins .

•	 Покажіть учням фото будь-яких 
близнюків . Роздрукуйте фото 
близнюків з Інтернету, або ж 
скопіюйте будь-який фотопортрет 
двічі та підпишіть різними іменами .

•	 Have a look at this photo . 

•	 What can you say about these people? 
(They look the same.)

•	 What do you call such people? (twins)

•	 Now repeat after me: TWINS .

•	 Were they born on the same day? (Yes)

•	 Коротке обговорення (1-2 хвилини) 
допоможе учням «увійти» в тему 
уроку та запам’ятати потрібну лексику 
(twins, look the same, tell somebody 
apart) .

•	 Зробіть логічний перехід від 
розминки до наступного етапу 
уроку – підготовки до читання статті 
‘Time twins’ .

•	 Are there any twins in our class?

•	 Do you know any twins? 

•	 Can you tell them apart?

•	 Do twins always look exactly the same? 
(No, see Teacher’s handbook)

•	 Is it fun to have a twin brother or sister?

•	 Would you like to have a twin? Why? Why 
not?

•	 Is it fun to have only one birthday party 
for both twins?

TEACHING IDEAS: Міні-словничок на дошці

Після того, як ви пояснили нове слово та потренувались у вимові, не забудьте записати його 
на дошці (навіть якщо учні можуть прочитати його в підручнику) . Найкраще виділити один кут 
дошки для нової лексики й поповнювати цей міні-словник протягом усього уроку . Наприкінці 
уроку швидко перевірте, чи учні розуміють та пам’ятають усі опрацьовані слова .
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Reading&Listening

Exercise 1

Exercise 2

Complete the information about yourself. Write ‘not sure’ for information you don’t know.

In groups, compare information. Was anyone born on the same date or in the same 
place as you?

•	 Напишіть на дошці дату, місце та час 
свого народження .

Наприклад, 7 October 1986 
  Kyiv 
  10 a.m.

•	 Look at the board . What do you think 
this information means?

•	 It’s my date of birth . The place of my 
birth . The time of my birth .

•	 Now open your books on page 4 . In 
exercise 1 write the date, place and time 
of your birth .

Завдання типу complete the information about yourself найкраще пояснювати, надаючи 
інформацію про себе . Якщо такий варіант видається вам некомфортним, просто ви-
гадайте якусь чудернацьку інформацію – це і розважить учнів, і водночас доступно 
та швидко проілюструє завдання .

•	 Now, Ivan what’s your date of birth?

•	 Marina, what’s your place of birth?

•	 Vika, do you know the time of your birth?

•	 Попросіть декількох учнів прочитати, 
коли й де вони народилися .

Напишіть відповіді цих учнів на дошці, звертаючи увагу на прийменники часу та місця (на-
приклад, I was born in Vinnytsia/ in 2001/on the 19th of October/ at 3 o’clock) . Завдяки цьому 
учні почуватимуться впевненіше, працюючи в групах під час виконання наступного 
завдання, помилок буде менше, і обговорення пройде більш невимушено та жваво .

•	 Аби учні могли підсумувати результати 
обговорення, запропонуйте їм 
структуру the same as .

•	 Ivan, you were born in October . Is 
that right? I was born in October too! 
(Напишіть на дошці I was born in the 
same month as Ivan) . 

•	 Ok . Now work in groups and find out if 
anyone was born on the same date or in 
the same place as you .

TEACHING IDEAS: Використання дошки на уроці

Навіть якщо приклад написаний у підручнику, записуйте на дошці зразки та моделі, потрібні 
для усної роботи в парах чи групах . Це допоможе учням почувались впевненіше . 

Для порівняння інформації щодо місця, дати та  часу народження учням знадо-
бляться запитання Where were you born? What’s the time of your birth? What’s your date 
of birth? Якщо ви не впевнені, що всі зможуть легко їх сформулювати, напишіть ці 
запитання на дошці . Або ж попросіть учнів обмінятися інформацією, користуючись 
простим запитанням How about you? 

Не варто зараз відволікатися на будь-які граматичні пояснення . Адже це урок чи-
тання та  аудіювання, а не граматики!
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Exercise 3 a

•	 Don’t show your books . It’s top secret! 
You have to speak . You can’t read your 
partner’s information .

•	 Слідкуйте, щоб «обговорення» учнів 
не звелося до читання відповідей 
партнера, написаних у підручнику . 
Намагайтеся запобігти цьому .

•	 Допоможіть учням підбити підсумки 
обговорень . 

•	 Ймовірно, далеко не всі учні 
знайдуть бодай приблизних «часових 
близнюків» у класі . Запропонуйте 
учням потрібні засоби вираження: 
Nobody in the group was born on the 
same day/ in the same month/ at the 
same time as I. Таким чином, усі учні 
візьмуть участь у  обговоренні .

•	 Ok . Are there any students born in the 
same place or on the same date?

•	 So, Lesya and Anya, you were born on 
the same date . Do you think you are 
 s imilar? At least in some ways? No? 
Totally different? And you, Yulia and Inna, 
you like the same music! Ok, very good .

•	 Do you share your birthdays with any 
friends or family members?

•	 Are you similar to these people or not?

Look at  the photos and read the captions. Can you guess what the title, ‘Time 
twins’, means?

•	 Учні висловлюють припущення 
щодо значення поняття time twins . 
Проведіть це завдання максимально 
швидко .

•	 Now, look at the photos (page 4) . Who 
can you see? (2 boys and 2 girls)

•	 Read the captions – this is the 
information in the box next to each 
photo. (point to the captions)

•	 What’s the title of the text? Can you 
guess what ‘time twins’ means?

Поняття twins учні вже знають . До того ж, у наступному завданні вони читатимуть вступ 
до тексту, аби перевірити свої здогади . Тому не підтверджуйте й не спростовуйте припу-
щення, що їх висловлюють учні . Не корегуйте їхні формулювання, навіть якщо вони до-
пускаються помилок (звичайно, за умови, що це не заважає учням розуміти один одного) .

TEACHING IDEAS: Підведення підсумків

Щоразу коли учні працюють у групах (навіть якщо це триває 1-2 хвилини), закінчуйте цей етап 
аналізом та підсумком обговорення (feedback stage) . Це мотивуватиме учнів справді намага-
тися спілкуватися англійською, щоб отримати потрібну інформацію .

Якщо рівень групи дозволяє й це не буде мовним переобтяженням, намагайтеся на етапі 
спонтанного усного мовлення розширювати словниковий запас учнів .  У цьому випадку 
можна запропонувати вирази share birthdays with, to be similar, totally different, exactly 
the same . Не забувайте поповнювати цими виразами ваш «міні-словничок» у куті дошки .

TEACHING IDEAS: Планування уроку

Уся попередня частина слугувала підведенням (lead-in) до  реалізації основної мети уроку . 
Тому в ідеалі ми мали б пройти цей етап досить швидко (8-10 хвилин), аби залишилось достат-
ньо часу на розвиток навичок читання та аудіювання, а також заключне обговорення . Якщо 
ви бачите, що підготовчий етап затягується, скоротіть кількість додаткових запитань .
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Exercise 3 b Now read the text and check your answer.

Це завдання на швидке вибіркове читання (scanning) .

•	 Попередьте учнів, що у них 
є лише 1 хвилина . Більше часу їм 
не знадобиться, так як відповідь 
міститься в першому абзаці .

•	 Now read the introduction to the text 
and check your answers .

•	 You’ll have 1 minute to do it .

TEACHING IDEAS: Що таке ICQ?

Аби переконатися, що учні правильно розуміють завдання, поставте декілька простих пи-
тань - Instructions Checking Questions (IСQ). Так ви побачите, чи всі учні знають, що їм слід 
робити, а водночас ті, хто трошки розгубився, не залишаться поза контекстом уроку .

•	 ICQ допоможуть обрати відповідну 
техніку читання – scanning, аби учні не 
намагалися вчитатися в кожне слово, 
витрачаючи зайвий час .

Instruction Checking Questions (ICQ):

•	 Are you going to read slowly and 
carefully? (No)

•	 Do you need to read the whole text? 
(No)

•	 Are you going to look through the 
1st part of the text to find only one 
piece of information? (Yes)

Читання чи аудіювання?

Усі тексти для читання в підручнику Real Life pre-intermediate є і в аудіозаписах . Залежно від мети 
уроку, у вас завжди є вибір, як саме використовувати аудіотексти:

•	 Читати текст, одночасно прослуховуючи його. Це буде доречно під час виконання завдань 
на детальне читання, особливо якщо ви передбачаєте, що учні матимуть певні труднощі з ро-
зумінням тексту  – правильна вимова та  відповідні інтонації допоможуть їм краще зрозуміти 
прочитане . Проте не варто вмикати аудіозапис під час виконання завдань на розвиток навичок 
швидкого читання (scanning, skimming) . 

•	 Прослухати невелику частину тексту  - наприклад, вступ  - не  читаючи його, аби виконати 
перше завдання до тексту . Це ускладнення завдання, з яким впорається сильніша група .

•	 Прослухати кілька разів невеликий уривок з аудіотексту для тренування інтонації та вимови . 

•	 Прослухати аудіозапис із паузами, аби учні, не зазираючи в підручник, записували почуте 
(не більше як один абзац) та пізніше могли зіставити свій правопис із текстом .

•	 Використовувати аудіозапис на наступних уроках для додаткових завдань до вже прочита-
ного тексту, наприклад, уміщених на Skills Multi-ROM .

•	 Прослуховувати аудіотексти, аби сконцентрувати увагу учнів на щойно вивченому грама-
тичному матеріалі. Приклади завдань: 

1. Група 1, піднімайте руку кожного разу, як почуєте дієслово у present simple. Група 2, піднімайте 
руку, коли почуєте present continuous (Unit 1, p. 4); 

2. Порахуйте, скільки правильних та неправильних дієслів у минулому часі ви почуєте в тексті 
(Unit 2, p. 12); 

3. Ставте галочку на полях свого зошита щоразу, коли почуєте прикметник для опису оселі 
(Unit 3, p. 20).
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Exercise 5 What other information do you learn about Steven and Josh in the text?

•	 Is there anything else you can say 
about Steve and Josh? 

•	 Work in pairs and discuss .

•	 Учні переглядають текст, щоб надати 
додаткову, не включену в завдання 4, 
інформацію про Стіва та Джоша .

TEACHING IDEAS: Пояснення лексики та граматики 

Навіть на етапі детального читання ані нову лексику, ані граматичні аспекти пояснювати 
не треба . Якщо текст містить незнайому лексику, контекст допоможе учням здогадатися про 
значення більшості слів . 

Детальне пояснення нових слів чи дослівний переклад тексту лише гальмує розвиток навичок 
читання/аудіювання . Опрацювання мовного матеріалу зазвичай завершує роботу з текстом .

Exercise 4 Read the text again. Find two sentences below about Steven (S) and three about Josh (J).

Instructions:

•	 Now have a look at ex . 4 . How many 
sentences can you see? (10)

•	 You’re going to read the text again and 
find two sentences about Steven and 
three sentences about Josh .

•	 Let’s read the first sentence together .

•	 Who is crazy about sport? (Steven) How 
do you know? Find the sentence in the 
text . (I’m a fitness freak.)

•	 Замість зачитувати інструкцію 
з підручника, швидко поясніть 
завдання самостійно . Це заощадить 
час і допоможе учням відразу 
включитися в роботу .

Instruction Checking Questions (ICQ):

•	 Are all of these sentences about Josh 
and Steve? (No) . 

•	 How many sentences do you need to 
find? (5)

•	 Не забудьте поставити декілька IСQ, 
аби учні пам’ятали, що не всі речення 
у вправі 4 стосуються героїв тексту 
й що половина речень поки що 
залишаться непозначеними .

Exercise 6 Listen to the interviews. Mark the sentences in exercise 4 about Amy (A) and Mariam (M).

•	 How many ‘time twins’ can you see in 
the photo? (4)

•	 Now we’re going to listen to the radio 
programme . It’s about the other time 
twins - Amy and Mariam .

•	 Навіть якщо ви розбирали значення 
речень із вправи 4 перед виконанням 
завдання про Стіва та Джоша, 
прогляньте їх ще раз . Або ж дайте 
учням одну хвилину, щоб вони 
сконцентрувалися на інформації, яку 
мають вловити на слух .

•	 Listen and mark the sentences in 
exercise 4 about Amy and Mariam .

•	 Учні прослуховують програму про 
«часових близнюків» .
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Do you think these twins are similar? Why? Why not?

•	 So would you say that the four young 
people are similar? Why? Why not?

•	 Do you believe in the idea of ‘time 
twins’?

•	 Підведіть підсумок уроку та ще раз 
проговоріть, що дізналися учні з 
тексту та аудіоматеріалу .

Ми все ще не фокусуємося на граматиці - це тема наступного уроку . Основну увагу 
звертаємо на  зміст прочитаного та  почутого, намагаючись зробити обговорення 
якомога невимушенішим та цікавішим .

Не  забудьте повернутися до «міні-словника» на  дошці, щоб коротко обговорити 
значення вивчених на уроці слів та виразів .

Exercise 7

TEACHING IDEAS: Як перевіряти домашню роботу учнів?

Аби урізноманітнити процес перевірки домашнього завдання та підвищити його ефективність, 
поруч із традиційною можна застосовувати більш інтерактивні техніки:

1) Попросіть учнів порівняти свої відповіді в парах, підкреслюючи ті питання, де їх відповіді 
не збіглись . Обговоріть цілим класом лише «суперечливі» моменти . Це продемонструє 
учням, що ви ставитеся до них як до дорослих та свідомих людей .

2) Продиктуйте (чи напишіть на дошці) відповіді до завдання – учні, перевіривши свої від-
повіді, пояснюють, чому саме такий варіант є правильний . Це розвине звичку аналізу 
виконаного .

3) Напишіть на дошці відповіді, навмисно включаючи декілька неправильних (можна вка-
зати їх кількість) . Учні у парах аналізують подані варіанти, аби знайти неправильні . 

4) Перевіряючи лексичні завдання, напишіть відповіді на невеличких папірцях та покладіть 
у файл . Кожен учень навмання тягне одну відповідь, зачитує та вказує, якого питання 
у завданні вона стосується . Це додасть елемент гри у звичний формат перевірки .

Пам’ятайте, що подекуди Less is more! Переобтяження учнів домашньою роботою веде не тільки 
до її поверхневого та формального виконання, але й порушує баланс видів діяльності в класі, 
якщо перевірка займає більш ніж 15-20% уроку – тобто 8-10 хвилин . 

Підсумок 
уроку
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Warmer

Це урок граматики, що складається з таких етапів:

I . Мовна розминка та підведення до теми (Warmer and Lead-in)
II . Презентація (Presentation): впр . 8-9 ст .5
III . Контрольована практика (Controlled Practice): впр . 10 ст .5, впр .1-4 ст .100-101
IV . Вільна практика (Freer Practice): впр .11-12 ст .5

•	 Продумайте, як залучити максимальну кількість учнів до мовної розминки . Цей 
етап має проходити невимушено та легко, задаючи настрій всьому уроку, тому не 
треба «викликати» учнів, щоб вони відповідали індивідуально .

•	 За потреби, дозвольте учням користуватися підручниками .
Питання для мовної розминки:
•	 Who plays a musical instrument? (Josh, 

drums)
•	 Who goes to a private school? (Mariam)
•	 Who is doing a business studies course? 

(Steve)
•	 Who doesn’t drink coffee? (Steve)
•	 Who wants to study politics? (Josh)
•	 Who wants to work in the family 

business? (Mariam)

•	 Who likes watching films? (Mariam)
•	 Who lives with his/her parents? (Steve)
•	 Who likes going shopping at the 

weekends? (Amy)
•	 Who wants to be a pharmacist? 

(Mariam)
•	 Who loves horror films? (Mariam)
•	 Who looks after a little child? (Amy)
•	 Who hates sport? (Josh)

Lesson 2 (page 5)

Unit 1. Your life

Grammar Focus 1  
& Writing

TEACHING IDEAS: Варіанти проведення мовної розминки

1 . Розділіть учнів на команди та проведіть розминку в формі гри, запитуючи по черзі кожну 
команду про героїв підручника та присуджуючи бали за правильні відповіді .

2 . Напишіть на дошці ключові слова, що мають стосунок до Джоша, Стіва, Емі та Маріам (на-
приклад, pharmacist, shopping, coffee і т .д .) . Учні мають пригадати, кого саме стосується ця 
інформація, та відтворити ціле речення .

3 . Учні наввипередки (індивідуально чи  в командах) пригадують якомога більше фактів із 
тексту та радіопрограми .

4 . Розділіть учнів на чотири команди: кожна команда має пригадати якомога більше про од-
ного з чотирьох часових близнюків .

Врахуйте, що варіанти 2-4 вимагають вміння будувати речення в теперішньому часі, а тому 
їх можна використовувати тільки після опрацювання в класі відповідного граматичного ма-
теріалу (можливо, на наступному уроці).
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Grammar Focus 
Present Simple and Present Continuous

Учні, що проходять курс pre-intermediate, уже вивчали часи present simple та  present 
continuous, отже, вони мають знати хоча б поверхово їх форми та використання . 

Мета цього уроку – створити цілісну картину використання обох часових форм із 
відповідними прислівниками часу . Тому перше завдання в секції Grammar Focus 
спрямовано на  розпізнання present simple та present continuous у  реченнях- 
прикладах . Бажано пройти його дуже швидко . У разі потреби, попросіть учнів під-
креслити часові форми у вправі 8, щоб пригадати та візуально зафіксувати різницю 
у формах present simple та present continuous . 

Пояснювати формування та  вживання обох часів на  цьому етапі не  треба, адже 
наше завдання – допомогти учням зрозуміти це самостійно .

Exercise 8

Exercise 9 a

Read the sentences 1‑4. Which verbs in bold are in the present simple and which are 
in the present continuous?

•	 Напишіть на дошці граматичну тему 
уроку: present simple and present 
continuous та два короткі речення-
приклади, щоб учні пригадали форми 
обох часів . 

I usually watch TV at the weekend.

I’m watching TV now.

•	 Can you match these sentences with 
the two present tenses?

•	 Now look at the sentences in exercise 8 . 
Which ones are in present simple and 
which are in present continuous?

Read Grammar2know and match the rules a‑d with the sentences 1‑4 in exercise 8. 

Щоб виконати це завдання, учні повинні розуміти мову, використану в формулю-
ваннях правил . 

У підручнику Real Life правила для учнів подано максимально стисло й  просто . 
Якщо ж ви бачите, що учні (чи бодай дехто з них) не розуміють інформацію в та-
бличці Grammar2know, пройдіть її разом, за  можливості не  перекладаючи, а  пе-
рефразовуючи складні для учнів вирази чи терміни . 

Такі вирази як regular activity, time expressions, the moment of speaking ще не раз тра-
плятимуться учням у правилах, тому дуже важливо, щоб вони їх розуміли .

Щоб перевірити, чи розуміють учні граматичний чи лексичний матеріал, доречно 
використовувати короткі питання – Concept Checking Questions (CCQ). Наприклад, 

regular activities: 
•	 Do they happen only once? (No) 
•	 Can it be something that happens more than once, always at the same time? (Yes)

time expression: 
•	 Is it about how something happens? (No) 
•	 Is it about when or how often something happens? (Yes)

Або ж дайте дуже простий синонім, наприклад – at the moment of speaking means now.
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TEACHING IDEAS: Опрацювання секції Grammar2know

Дуже важливо пройти правила енергійно та швидко, адже це не найцікавіший матеріал для 
учнів . Водночас переконайтеся, що ця секція не залишилась для них просто якоюсь незрозу-
мілою зайвою табличкою .

У нас може виникати бажання самостійно (без використання правил із підручника) пояснити 
все в доступний для учнів спосіб, але тоді ми не розвиватимемо в них навички працювати само-
стійно, а це означає, що в подальшому учням буде складніше навчатися .

Exercise 9 b Read about Steven and Josh again and underline more examples of  the present 
 simple and present continuous. Find four more examples of rule d.

TEACHING IDEAS: Багаторазове опрацювання тексту

Це вже принаймні втретє учні читатимуть текст про часових близнюків . Чим зумовлено такий 
підхід?

Щоразу ми допомагаємо учням розвинути певну навичку . На попередньому уроці це були на-
вички швидкого та детального читання . А зараз учні зосереджуються виключно на гра-
матичному матеріалі, й, працюючи зі знайомим уже текстом, можуть сконцентруватися 
на формах present simple та present continuous і зрозуміти відмінності між двома часами .

Зверніть увагу на другу частину завдання (Find four more examples of rule d) . На попередньому рівні 
вивчення англійської мови (elementary) учні вивчали present continuous тільки як час для вислов-
лення дії, що відбувається в момент говоріння . Правило d презентує новий для учнів аспект вжи-
вання present continuous – actions in the present period but not at the moment of speaking .

Exercise 10 Put the verbs in  brackets into correct tense. Use the present simple or  present 
continuous.

•	 Нагадайте учням, на які вирази 
слід звертати увагу, аби правильно 
визначитися з часовою формою (time 
expressions) .

•	 Ok, have a look at exercise 10 . Which 
tense is used in the example? (present 
simple)

•	 Do you know why? Which expression 
indicates that the present simple 
should be used? (nearly every day)

•	 Now have a look at the second 
sentence . What time expression can 
you see there? (this week)

•	 Look at the Grammar2know and find 
this time expression . Decide which tense 
should be used . (present continuous)

•	 Now put the words in brackets into 
the correct tense in the rest of the 
sentences . Pay attention to the time 
expressions used there .
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Exercise 11 Use the prompts to tell other students about yourself. Give more information if you 
can. Use the present simple or present continuous.

Спираючись на підказки, учні використовують present simple та present continuous, 
описуючи своє життя .

Від попереднього це завдання відрізняється тим, що в ньому немає єдиної правиль-
ної відповіді . Учні можуть обрати будь-яку форму – стверджувальну чи заперечну, – 
щоб розповісти про своє життя (звідси і назва етапу – freer practice) . 

Це непросте завдання, адже учням треба: 

1 . вжити правильний час (present simple чи present continuous);
2 . вибрати форму, що відповідає дійсності (стверджувальну чи заперечну);
3 . розширити речення, конкретизуючи чи додаючи деталі про себе . 

•	 Проаналізуйте разом із учнями 
приклад .

•	 Let’s read the example in exercise 11 . 
(I don’t like horror films. I like comedies.)

•	 Raise your hands if it is not true about 
you . 

•	 Ok, Vlad . What about you? (e.g.: I like 
horror films. I don’t like comedies.) 

•	 Which tense do we use in these 
sentences? (present simple)

•	 Попросіть їх знайти відповідне 
правило в секції Grammar2know.

•	 Can you explain why? Find the rule in 
Grammar2know (rule b)

Заохочуйте учнів перефразувати приклад так, щоб було вжито заперечну форму . 
Нагадуйте їм кожного разу розширювати свої відповіді .

•	 У такому ж порядку опрацюйте разом 
наступну фразу-підказку (walk to 
school): 

1 . час (present simple чи present 
continuous)

2 . форма (стверджувальна чи 
заперечна)

3 . додаткова інформація (деталі)

•	 Let’s have a look at the next prompt . 
(walk to school)

•	 Is it a regular activity? (Yes)

•	 Which tense should be used? (present 
simple)

•	 Is there anybody who lives very close to 
school? So what’s you sentence? (I walk 
to school.)

Зміст речень у  завданні 10  перегукується з  текстом та  аудіоматеріалом із попе-
реднього уроку . Проте в них використано інші мовні засоби . Такий підхід допома-
гає учням почуватися комфортно в  знайомому контексті, і  водночас демонструє, 
як по-різному можна висловити одну й ту саму думку .
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TEACHING IDEAS: Консолідація вивченого граматичного матеріалу

Після того як учні написали речення та перевірили їх із вашою допомогою, скористайтеся од-
ним із запропонованих способів, щоб провести консолідацію:

1 . Учні в парах обмінюються зошитами . Один учень за допомогою підказок у підручнику від-
творює речення, написані в зошиті . Інший учень, дивлячись у його зошит, перевіряє та, за 
потреби, виправляє свого партнера .

S1: I walk to school every day .
S2: Correct .
S1: I read a book at the moment .
S2: Incorrect . Try again .
S1: I reading a book at the moment .
S2: I am reading a book at the moment .

2 . Один учень зачитує з зошита свій варіант речення та запитує партнера: – What about 
you? Той має дати відповідь (за потреби змінюючи речення на заперечне чи, навпаки, на 
стверджувальне) та додаткову інформацію чи обґрунтування своєї відповіді .

S1: I walk to school every day . What about you?
S2: I don’t walk to school . I go by bus .

3 . Із закритими підручниками та зошитами учні в парах (або ж цілим класом) намагаються 
пригадати всі підказки, подані в підручнику, та відтворити свої речення .

S1: horror films
S2: I like horror films .
S3: I don’t like horror films .
S4: walk to school
S5: I don’t walk to school .

4 . Учні в парах зачитують одне одному речення, окремі з яких не відповідають дійсності . 
Завдання іншого учня – здогадатися, чи правдивою є інформація, та відреагувати 
відповідним чином .

S1: I play the guitar and drums .
S2: I don’t believe you . You don’t play the drums .
S1: That’s right . But I play the guitar .
S2: Ok . I’m saving to buy a puppy .
S1: I think it’s true .

Exercise 12 WRITING Read about Steven and Josh again. Then write a description of yourself.

Це завдання на створення письмового повідомлення, невеликого за обсягом (один 
абзац) . 

Зазвичай виконання письмових завдань забирає дуже багато часу . Якщо учні ще не 
призвичаєні до написання таких міні-творів у класі – хоча б один раз, за можливо-
сті, відведіть на це завдання окремий урок . 
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Урок письма з Real Life

У завданні 12 рекомендовано ще раз прочитати текст про часових близнюків . Це треба зробити, 
щоб учні зрозуміли, що їм належить написати . Робота зі знайомим текстом буде ефективнішою, 
якщо ви скеруєте учнів у потрібне русло, звужуючи завдання .

Спробуйте один із варіантів конкретизації завдання:

•	 Read the text again and find out what’s similar and what’s different between Steven and Josh.
•	 Read the text again and underline all the information which is true about you.

Таким чином, учні фокусуються на тому, що допоможе їм у написанні – лексиці для опису стилю 
життя й уподобань, а також на граматичних формах, які треба вжити . Оскільки учні вже ретельно 
опрацювали текст на попередніх уроках, виділіть на це завдання не більше як 4-5 хвилин .

Учні виконають письмове завдання набагато швидше та  впевненіше, якщо матимуть достатньо 
ідей та знатимуть, де шукати відповідну лексику та граматичні структури . Тому в підготовці завжди 
намагайтеся використати вже опрацьований матеріал (виконані вправи з розділу) . Наприклад,

•	 Впр . 4 – Переробіть речення: стверджувальні на заперечні та навпаки.
•	 Впр . 10 – Змініть речення граматично чи за змістом так, щоб вони правдиво описували ваше 

життя.
•	 Впр . 11 – Пригадайте 3 факти, який надав партнер (сусід по парті) на попередньому уроці, 

розповідаючи про себе.
•	 Workbook ст . 2-3 – За 2 хвилини знайдіть речення, які стануть вам у пригоді для опису свого життя.

Достатньо виконати будь-які 2-3 завдання з поданого вище переліку – і у ваших учнів буде 
достатньо матеріалу, щоб впевнено братися до письма.

Етапи створення письмового повідомлення в класі

Етап 1: підготовка

Опрацюйте ще раз модель письмової роботи – текст на читання та вправи розділу, привертаючи 
увагу учнів до того, що допоможе їм у написанні .

Якщо треба – проведіть мозковий штурм, збираючи всі можливі ідеї щодо того, що можна  написати . 
Найцікавіші з них запишіть на дошці .

Етап 2: написання

Якщо ви ретельно підготували учнів, особливо на етапі попереднього проговорювання, сам про-
цес написання займе менше часу . Попередьте учнів, що вони матимуть можливість переписати 
твір начисто вдома, та заохочуйте їх активно користуватися підручником і робочим зошитом під 
час написання – адже ми зараз лише тренуємося!

Етап 3: редагування

Попросіть учнів обмінятися роботами з сусідом по парті, щоб вони допомогли одне одному випра-
вити помилки . Для підлітків таке завдання може спочатку бути дещо некомфортним, тому треба 
чітко пояснити, що це лише допомога одне одному, і що на цьому етапі ніхто не сподівається без-
доганної письмової роботи .

Етап 4: аналіз написаного

Розвісьте роботи учнів по класній кімнаті та поставте чітке завдання для читання . Наприклад,

•	 Знайдіть по одному цікавому (новому) факту про своїх однокласників .
•	 Знайдіть подібності та відмінності між своїм життям та життям своїх товаришів (5-8 хвилин) .

Етап 5: написання остаточної версії вдома
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Warmer Завдання цієї мовної розминки  – активізувати тему ‘Spare time activities’, із якою 
пов’язаний текст та  лексика уроку . На  цьому етапі не  варто зосереджуватися 
на   дієсловах, що  використовуються в  усталених словосполученнях  – це  учні ви-
вчать пізніше .

•	 Запитайте учнів про їхній улюблений 
спосіб дозвілля . 

•	 When I have some spare time I like 
meeting my friends . 

•	 What about you? Do you like meeting 
your friends? 

(Напишіть на дошці FRIENDS.)

•	 What other things do you like doing in 
your spare time?

Запишіть відповіді учнів у колонку, оминаючи дієслова, тобто занотовуючи тільки 
іменники (cinema, friends, games, sport, plans, etc .) . Наприкінці уроку, підсумовуючи 
вивчене, за допомогою учнів допишіть ліворуч відповідні дієслова .

Lesson stage: 
summing-up

Lesson stage: 
warmer

meet friends
go shopping

listen to music
go to the cinema
have parties

do nothing
search the Internet

do sport
ride a bike

make plans
play computer games

have picnics

Lesson 3 (page 6)

Unit 1. Your life

Vocabulary  
& Reading
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Vocabulary&Reading 
Social life

Read the title and introduction to the quiz. Are you ‘chilled’ or ‘hyper’? Do the quiz 
to find out.

•	 Поясніть учням лексику з 
заголовку тексту . Учні відразу 
зрозуміють значення слів chilled 
та hyper, якщо ви дасте прості 
синоніми та вимовлятимете нові 
слова з відповідним емоційним 
забарвленням: chilled – дуже спокійно, 
а hyper – енергійно або ж збуджено .

•	 Open your books and read the title to 
the text . (Are you chilled or hyper?) 

•	 Do you know what ‘chilled’ and ‘hyper’ 
mean?

•	 Ok, I’ll help you, try to guess: relaxed, 
unstressed, calm … (chilled) and 
very active, energetic, never stop, 
stressed … (hyper) .

Exercise 1

TEACHING IDEAS: Підключаймо емоції!

Часто щоб учні зрозуміли значення нових лексичних одиниць, достатньо додати відповідний 
вираз обличчя, яскраву інтонацію та дещо перебільшену жестикуляцію . Так учні запам’ятають 
нову лексику набагато краще, ніж просто записуючи під диктовку переклад слів .

•	 Навіть якщо слова є досить 
простими, виділіть кілька хвилин 
на відпрацювання їх вимови – це 
допоможе учням краще запам’ятати 
активну лексику .

•	 Now repeat after me . (Drill the words 
chilled and hyper in groups and 
individually .)

•	 Приверніть увагу учнів до різних 
способів дозвілля, які ви записали 
на дошці під час мовної розминки . 
Запитайте, які з них, на думку учнів, 
належать до категорії chilled, а 
які – hyper.

•	 Now look at the words on the board . 
Which spare time activities are more 
chilled and which are more hyper?

TEACHING IDEAS: Як залучити всіх учнів?

Дуже важливо, щоб на кожному етапі уроку до кожного обговорення долучалися не тільки 
найбільш енергійні, впевнені чи балакучі, а, за можливості, всі учні . Продумайте заздалегідь, 
як ви цього досягнете, працюючи з вищезазначеним завданням . Наприклад,

 - Зачитуючи слово з дошки, ви можете кидати невеличкий м’ячик по черзі різним учням, щоб 
вони називали категорію chilled чи hyper до кожного виду діяльності .

 - Розділіть клас на дві групи, кожна з яких має перелічити види відпочинку своєї категорії 
(одна група – chilled, друга - hyper) .

 - Попросіть учнів по черзі читати види дозвілля відповідним голосом та інтонацією (ті, що під-
падають під категорію chilled, тихо та розслаблено, hyper - голосно та енергійно) .

Вибір за вами . Головне провести цей етап жваво та весело, залучаючи всіх учнів та забезпечу-
ючи якомога частіше повторення нових слів .
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•	 Запитайте учнів, до якої категорії 
людей (chilled чи hyper) вони б 
віднесли себе . 

•	 Ok, now think about yourself: are you 
chilled or hyper? 

•	 Write down what you think . 

•	 Do you want to check your ideas? Then 
we’re going to do the quiz . 

•	 You need to read each question and 
choose the answer .

Перше читання тексту спрямовано на те, щоб учні могли перевірити свої припу-
щення . В залежності від рівня групи, ви можете:

а) попросити учнів прочитати текст, не надаючи жодних лексичних пояснень;
б) пояснити значення незнайомої лексики до того, як учні почнуть самостійно пра-

цювати з ним;
в) опрацювати текст разом .

TEACHING IDEAS: Етапи презентації нової лексики

1) MEANING - 2) PRONUNCIATION - 3) FORM

1 .  MEANING Треба пояснити значення нового слова (найкраще  – всіляко заохочуючи уч-
нів вгадувати та  уточнювати свої припущення) та «зафіксувати» його правильне розуміння 
 двома-трьома питаннями – Concept Checking Questions (CCQ) .

Приклад CCQ до слова complain:

•	 Am I happy with the present situation? (No)
•	 Do I tell others about it? (Yes)
•	 Do I want something to change for better? (Yes)

2 . PRONUNCIATION Кожен учень має навчитися правильно вимовляти щойно вивчене слово 
(див . TEACHING IDEAS: Відпрацювання вимови нових слів)

3 . FORM Тільки тепер треба зосередити увагу учнів на написанні слова . Пишучи його на  дошці, 
чітко вказуйте, де робиться наголос і до якої частини мови належить слово . 

 Методи пояснення нової лексики

Ретельно проаналізуйте лексику тексту . Значення яких слів учням підкаже контекст (чи інтуї-
ція), а які треба буде пояснити? Приклад пояснення лексики з тексту ‘Chilled or Hyper?’:

 - простий синонім (arrangements – plans)

 - коротке пояснення (perhaps– may be yes, maybe not)

 - протиставлення значень (go out / stay in: I’m not going out tonight because I’m tired. I’m staying 
in to watch TV or read a book) 

 - візуальне представлення (midday – схематичний годинник та напис 12.00)

 - вираз обличчя, інтонація (bored, tired, relax)

 - «пряма мова» (complain: «It’s too hot. My soup isn’t tasty. My bag’s too heavy. Nobody likes me» 
What am I doing? Complaining.)
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Read the quiz key on page 124. Are the conclusions true or false?

•	 Цей невеличкий текст краще пройти 
разом, швидко пояснюючи нову для 
учнів лексику, але не зупиняючись 
на ній, адже активна лексика цього 
уроку – це усталені словосполучення 
(collocations) .

Quiz key vocabulary ( synonyms and 
definitions):

•	 most – more that 50%
•	 certainly - sure
•	 a few - several, but not many
•	 enjoy - like

•	 Обговоріть з учнями результати тесту . •	 So, do you agree with the quiz results? 
Are they true or not?

Use the verbs in Words2know to complete phrases 1‑10 from the quiz. Then listen 
and check.

•	 Після обговорення першого 
прикладу учні заповнюють пропуски 
в словосполученнях відповідними 
дієсловами .

•	 Now have a look at the Words2know . 

•	 These are the phrases from the quiz . 

•	 Number one is plans . Which verb do we 
usually use with plans? (make)

•	 Can you find this phrase in the text?

•	 Now complete the rest of the phrases . 
Remember that you can use the verb 
go twice .

В залежності від рівня групи, ви можете попросити учнів закрити текст під час ви-
конання цього завдання, чи навпаки – пояснити, що вони можуть знайти всі вирази 
в щойно прочитаному тексті .

•	 Після виконання завдання учні 
прослуховують запис для перевірки 
своїх відповідей .

•	 Are you ready? Then let’s listen and 
check .

Read Active Study. Add more phrases to the list.

Власне, це ті ж самі вирази, що їх учні опрацювали в попередньому завданні . Але 
тепер учні мають згрупувати словосполучення за дієсловами, вжитими в них .

•	 Перед виконанням учням треба 
пояснити поняття collocations, 
оскільки у майбутньому вони 
регулярно із ним стикатимуться .

•	 So which verb do we use with the word 
plan? (make) 

•	 Can we use do or go? (No)

•	 The word plans very often goes with the 
verb make . Make plans is a collocation .

•	 Is it enough to learn the word plans 
only? (No, we need to know the phrase 
make plans).

•	 It’s very important to learn collocations 
if you want to speak English fluently . 

•	 Now let’s have a look at the ACTIVE 
STUDY and add more phrases to the list .

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

 1.4
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TEACHING IDEAS: Вивчення усталених словосполучень (колокацій)

Секція Notice Collocations зосереджує увагу учнів на усталених словосполученнях, які треба 
запам’ятовувати цілісно, як фразу (вираз), а не окремими словами . Варто частіше повертатися 
до вивчених словосполучень на наступних уроках, проводячи, наприклад такі короткі консо-
лідаційні завдання:

1) Один учень називає початок фрази чи якійсь елемент словосполучення – інші пропонують 
варіанти продовження: 

S1: go
S2: go shopping
S3: go running
S4: go to the cinema

Заохочуйте учнів щоразу промовляти ціле словосполучення, щоб якомога частіше звучали 
колокації, а не окремі слова .

2) Складання коротких речень . Перший учень пропонує дієслово, другий – формує словоспо-
лучення, третій – створює речення з його використанням:

S1: meet
S2: meet new people
S3: I like meeting new people.

3) Розширення речень у міні-діалог:
S1: go
S2: go shopping
S3: I go shopping at the weekend. How about you?
S4: I don’t go shopping at the weekend.

Цілком можливо, речення міститимуть помилки, але варто виправляти лише ті, що  стосу-
ються саме активного мовного матеріалу (target language) – у нашому випадку це колокації 
з дієсловами go, have, make, do і т . д .

Поки учні переписують стійкі словосполучення в свої словнички (вправа 4), напи-
шіть на дошці опорні фрази для наступного завдання (in the evening, in the holidays, 
at the weekend), а також структуру I usually… but I never … та питання How about you?

In pairs, talk about what you usually do: in the evening, at the weekend, in the holidays.

•	 Продемонструйте, як учні можуть 
уживати весь активний мовний 
матеріал, працюючи в парах .

•	 Do you like weekends? I really love 
weekends . I normally stay in and read 
a book . But I never go shopping at the 
weekend . How about you?

•	 Practise in pairs . Don’t forget to use the 
collocations and the structures that you 
can see on the board .

Exercise 5

Попросіть учнів по черзі підходити до дошки й дописувати до іменників, які стосу-
ються різних способів проведення вільного часу, відповідне дієслово, щоб утвори-
лося усталене словосполучення (див . секцію Мовна розминка , ст . 17) .

Підсумок 
уроку
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Мовна розминка цього уроку допомагає учням швидше увійти в тему «Надання осо-
бистої інформації в соціальних мережах». 

•	 Якщо ця тема близька та цікава учням, 
на її обговорення можна витратити 
трішки більше часу .

•	 Do you like meeting new people and 
making friends?

•	 Do you often use the web for meeting 
people in Ukraine/in other countries/
for practising English? 

•	 What social network do you like 
the most? Do you always give true 
information about yourself in the web?

•	 Is it a safe way to make friends?

Grammar focus 
Questions and question words

Look at  Zoe’s photo from MyWorld, a  website for meeting friends. Answer the 
questions.

•	 Ця вправа є логічним продовженням 
мовної розминки . Обсяг обговорення 
та кількість запитань, що ви їх будете 
ставити учням, прямо залежить від 
того, як пройшов попередній етап 
(warmer) .

•	 Не варто занадто затягувати це 
обговорення – разом мовна розминка 
та обговорення питань у вправі 6 
мають тривати не довше ніж 
8-10 хвилин .

•	 Now look at the photo . This is Zoe . She’s 
uploaded this photo onto MyWorld - 
a website for making friends . 

•	 How old do you think she is?

•	 Have a good look at the photo . Where 
is Zoe? What is she doing? 

•	 Can you describe her? 

•	 What else can you see in the photo? 

•	 Zoe took this photo herself . Do you 
often take photos of yourself? What do 
you use them for? 

Warmer

Exercise 6

Lesson 4 (page 7)

Unit 1. Your life

Grammar Focus 2
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TEACHING IDEAS: Виправлення помилок під час мовної розминки

Якщо мовна розминка спрямована на активізацію попередньо вивченого мовного матеріалу, 
корекція має стосуватися виключно активної лексики чи граматики . 

Якщо ж розминка має створити природний контекст для подальшого перебігу уроку (як-от 
у нашому випадку) і не базується на вивченому напередодні, не варто вказувати на помилки 
учнів . Краще перефразувати репліку із помилкою так, ніби ви лише уточнюєте, чи правильно 
зрозуміли, що сказав учень . Наприклад,

S: I do photos of my friends every day.
T: Oh! You take lots of photos of your friends! Do they like your photos?

Read Grammar2know. Then complete the MyWorld questionnaire with these 
 question words.

На рівні pre-intermediate учні можуть ще  плутати питальні слова . Якщо вважаєте 
за потрібне, стисло поясніть один-два найскладніші аспекти, наприклад, різницю 
між which та what, how much та how many . Не давайте повної граматичної презента-
ції – учні мають спробувати самотужки заповнити пропуски питальними словами 
в анкеті з вправи 7 .

•	 Напишіть на дошці: 
1. ……………do you live?  
2. ……………. old are you?  
3. ……………….are you doing?

•	 Have a look at board . Which words are 
missing? (where, how, what)

•	 These are question words . 

•	 Do you know any other words to form 
questions? 

•	 Let’s read Grammar2know and check .

•	 Now try to complete the MyWorld 
questionnaire with these question 
words .

Zoe’s friend is testing how many questions she can answer in two minutes. Listen and 
check your answers for exercise 7.

•	 Поясніть учням, що під час першого 
прослуховування вони мають 
зосередитися саме на запитаннях, а 
не на відповідях . Контекст допоможе 
їм зрозуміти (або ж пригадати) 
значення питальних слів .

•	 Now we’re going to listen to Zoe who’s 
trying to answer these questions .

•	 Listen to the dialogue and check the 
questions you’ve completed .

•	 Переконайтеся, що учні розуміють 
усю лексику в запитаннях . Для цього 
скористайтеся ССQ (наприклад, для 
фрази secretly admire) чи простим 
поясненням – малюнком, синонімом 
тощо (наприклад, для слова pocket) .

Concept Checking Questions (CCQ)

I secretly admire Brad Pitt .

 - Do I like him? (Yes, very much .) 
 - Do I tell anybody about it? (No, it’s my 

secret.)

Exercise 7

Exercise 8 a

 1.5
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TEACHING IDEAS: Відпрацювання інтонації питальних речень

Приверніть увагу учнів до інтонації в спеціальних запитаннях . Напишіть на дошці:

1 . Do you like reading? ä 
2 . What kind of things do you read? æ

Промовляючи речення, намалюйте стрілочки та покажіть рукою, куди йде інтонація . Учні мають 
повторити обидва речення всі разом, у групах та індивідуально .

Запитайте учнів, яке з питань є загальним, а яке спеціальним . Попросіть учнів ще раз проглянути 
вправу 7 та вирішити, які запитання вона містить (спеціальні). Учні мають самі дійти висновку, 
якою має бути інтонація в усіх запитаннях анкети .

Попросіть учнів, працюючи в парах, промовляти запитання з анкети (з інтонацією, що спадає) . 
Після цього прослухайте окремих учнів – чи правильно вони вимовляють запитання .

Which of Zoe’s answers can you remember? Compare answers in pairs. Listen again 
and check.

•	 Учні намагаються пригадати відповіді, 
які дала Зої . Попросіть учнів спочатку 
попрацювати в парах .

•	 Let’s read the first question together . 
(What’s your favourite dessert?) 

•	 Do you remember Zoe’s answer? (She 
likes all of them.)

•	 Work in pairs . Read the questions and 
try to remember Zoe’s answers .

Close your books and listen to the questions. Write brief answers.

•	 Підручники учнів мають бути закриті, 
аби під час прослуховування вони не 
читали запитання (вправа 10) .

•	 Now close you books .

•	 You’ll hear 7 questions . Write brief 
answers about yourself .

•	 Поясніть учням, що вони мають 
написати відповіді про себе . 
За потреби програйте аудіозапис 
удруге, але не допомагайте учням 
зі змістом запитань .

ICQ:

•	 Do you need to write about Zoe? (No, 
about yourself.)

•	 Do you need to write the whole 
sentences? (No, short answers.)

Залиште відповіді учнів без перевірки до виконання вправи 10 а – ті, в кого вини-
кли труднощі, зможуть дописати свої відповіді після того, як прочитають запитання 
в підручнику .

Exercise 8 b

Exercise 9

 1.6
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TEACHING IDEAS: Підготовчий етап виконання завдання

Перед тим як учні працюватимуть зі спеціальними запитаннями, допоможіть їм пригадати 
вживання допоміжних дієслів is / are, have, do на прикладі загальних питальних речень . 

Попросіть учнів сформувати запитання . Наприклад,
T: I like playing football
S: Do you like playing football?

T: I’ve got a dog .
S: Have you got a dog?

T: I’m going home .
S: Are you going home?

За потреби, напишіть питальні речення на дошці .

Complete questions 1‑7  with is/are, have or  do. Listen again and practise your 
intonation. 

Exercise 10 a

Exercise 10 b

•	 Тепер учням легше заповнити 
пропуски у спеціальних запитаннях . 
Виконайте один-два приклади разом 
із учнями .

•	 Now look at exercise 10 . These are the 
questions you answered . 

•	 But some words are missing . Do you 
know which words? (is/are, have, do) 

•	 Read the questions and complete them 
with these words .

Choose five questions above to ask your teacher.

•	 Дайте учням 30 секунд, щоб вони 
обрали 5 запитань, які хочуть вам 
поставити .

•	 Now choose five questions that you 
would like to ask me .

•	 Listen to one another not to repeat the 
same question twice . Ok?

•	 What intonation do all of these 
questions have? (falling)

Це завдання буде ще однією нагодою потренувати вимову запитань . До того ж, за-
звичай учням дуже подобається запитувати про щось свого вчителя . Отже, і в інших 
завданнях ви можете практикувати такий метод .

•	 Тепер час повернутися до відповідей, 
що їх написали учні у вправі 9: 
поміняйте пари учнів, адже ті, 
хто сидять поруч, найімовірніше, 
наперед знають усі відповіді одне 
одного .

•	 Work in pairs . Ask the questions 1-7 and 
read your answers .

•	 Try to remember you partner’s answers .

•	 На етапі перевірки (feedback 
stage) запитайте, які цікаві факти 
дізналися учні .

•	 Now tell the class one thing you’ve 
learnt about your partner .



25�� Real Life Teacher’s Companion

In pairs, do  the MyWorld questionnaire. Take turns to  ask and answer as  many 
 questions as you can in two minutes. 

Учні працюють у парах із анкетою MyWorld . Перед виконанням ще раз поміняйте 
пари, в яких працюють учні .

•	 Переконайтеся, що учні не 
перевищують часовий ліміт і, 
водночас, не відповідають надто 
стисло та формально, аби вкластися 
в 2 хвилини .

•	 Do you remember how much time 
Zoe had to answer all the questions for 
MyWorld questionnaire? (2 minutes)

•	 How many questions did she 
answer? (12)

•	 Take turns to ask and answer as many 
questions as you can in two minutes .

•	 Which answers surprised you?

•	 What new information about your 
partner have you learnt?

•	 Were any answers the same for both of 
you?

На етапі перевірки попросіть учнів закрити підручники та  пригадати якомога 
більше запитань з анкети Myworld . Учні вже мають впевнено будувати питальні ре-
чення та вимовляти їх із правильною інтонацією .

Exercise 11
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•	 Напишіть на дошці: TEENAGERS.

•	 Обговоріть переваги та недоліки 
підліткового віку .

•	 Ця тема прямо стосується кожного 
учня – тобто, це гарна нагода якомога 
ширше залучати всіх до обговорення .

•	 How old are teenagers? (anything 
between 13 and 19) 

•	 Just like you . Is your life different from 
your parents’ lives?

•	 What are the good things about being 
teenagers?

Possible answers: music, clubs, fashion, 
the Internet, social networks, no family, 
no children, no responsibility, no need to 
earn money and provide for the family, 
a lot of good things are waiting in the 
future

•	 Can you name any not-so-good things 
about being teenagers?

Possible answers: arguments with 
parents, misunderstandings, school, 
exams, no freedom, no money, 
dependency on your parents and other 
adults

Warmer

TEACHING IDEAS: Обговорення переваг та недоліків

Кожного разу, коли ви проводите обговорення переваг та недоліків будь-якого явища, коротко 
запишіть відповіді учнів на дошці (наприклад, у два стовпці) . По-перше, це допоможе учням 
сконцентруватися та пропонувати нові ідеї, не повторюючи відповіді одне одного . По-друге, 
фрази та слова, які ви записали, будуть мовною підтримкою для учнів під час обговорення . 
До того ж, спираючись на нотатки, учні зможуть чітко підсумувати, що переважає – переваги 
чи недоліки . Таким чином, лексику буде відпрацьовано достатньою мірою, а дискусію буде 
логічно завершено . 

Lesson 5 (page 8)

Unit 1. Your life

Reading  
& Vocabulary
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Постарайтеся мати про запас декілька додаткових ідей чи запитань для обговорення в разі, якщо 
дискусія закінчилась занадто швидко . Наприклад,

•	 What about time? Do you have more free time than your parents?
•	 Do you do any household chores?
•	 Would you say that teenagers’ lives are more stressful?
•	 Do teenagers feel more lonely and insecure than adults?
•	 Would you like to stay teenagers all your life?

Reading&Vocabulary

Exercise 1 a

Exercise 1 b

TEACHING IDEAS: Перше читання тексту

На цьому етапі ми не пояснюємо нову лексику, але слід переконатися, що учні розуміють 
ключові слова, без яких неможливо виконати завдання . У цьому випадку таким словом може 
бути survey .

PREDICTING Answer the questions.

•	 Приверніть увагу учнів до фотографій 
у тексті . Запитання продовжують 
обговорення теми батьків та дітей-
підлітків, тому варто провести це 
завдання досить швидко .

•	 Now, have a look at the photos . Who 
are these people? 

Possible answers: 
photo 1- teenagers, friends, class/
groupmates, 
photo 2 - parents and their daughter 

•	 What are they talking about?

Possible answers: 
photo 1- sport, music, TV, Internet, 
friends, school, girls, politics, news, 
photo 2 - exam results, appearance, 
clothes, piercing, coming home late, 
boyfriend, diet, untidy room, parties

•	 Do you think they have the same 
opinions/ideas?

•	 Ok, how are they feeling? Do they look 
happy?

Read the introduction to the internet survey. Who is organizing the survey and why?

•	 Попереднє завдання було 
підготовчим . Зараз переходимо 
до тексту.

•	 So, what do you think this text is about? 

•	 Now we are going to read the 
introduction only . Can you see it?

•	 Поясніть значення слова survey, 
відпрацюйте вимову та запишіть його 
у верхньому куті дошки .

•	 When we want to know what lots of 
people think about something we 
ask them the same question and then 
analyse the results . It’s a survey .

•	 Repeat after me: SURVEY .
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•	 Чітко сформулюйте завдання . •	 Read the introduction and find out who 
is organizing the survey and why .

•	 Поставте декілька ICQ (Instruction 
Checking Questions), аби перевірити, 
чи учні розуміють завдання .

ICQ:

•	 Are you going to read the whole text? 
(No)

•	 What information do you need to find? 
(Who is organizing the survey and why)

Read the survey and complete gaps 1‑6 with the questions a‑f below.

•	 Поясніть учням, що вони мають 
добирати запитання, читаючи 
узагальнені відповіді .

•	 Now, we’re going to read about the 
results of this survey . 

•	 Here you can see the answers . Can you 
see which questions were asked? (No)

•	 In exercise 2 there are 6 questions . 
Match them to the answers in the text .

•	 Пройдіть один чи навіть два абзаци 
разом, аби всі учні зрозуміли, як 
шукати слова-підказки у тексті та 
запитаннях .

•	 Let’s have a look at the example . 

•	 Read the first paragraph: is it about 
something pleasant or unpleasant? 
(Pleasant: going out, having more 
freedom, music, fashion) 

•	 And what’s the question? (the best 
things about being teenagers) 

•	 So you need to read each paragraph 
carefully and find the question that has 
been asked . 

•	 Read all the questions first .

•	 Ok . Now let’s read the second 
paragraph . The answer is “Young people 
most like the love and support…” So 
what was the question? (b)

•	 Now read the rest of the paragraphs .

Exercise 2

TEACHING IDEAS: Перевірка відповідей у парах

По закінченню відведеного часу попросіть учнів у парах порівняти свої відповіді . Нерідко 
підлітки ставляться досить формально до перевірки відповідей у парах . Не зважаючи на це, 
не уникайте цього етапу – згодом учні звикнуть звірятися між собою, консультуючись та від-
стоюючи свій вибір .
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Read the survey again. Tick (ü) true and cross (û) false. Give reasons for your answers.

•	 Оскільки учні вже ознайомилися 
з текстом, попросіть їх спершу 
спробувати вирішити по пам’яті, 
які твердження є правдивими, а які 
хибними . Так учні краще зосередяться 
на змісті тверджень перед повторним 
читанням тексту .

•	 Read the sentences in Exercise 3 . 

•	 Can you tell which are true and which 
are false?

•	 Read the text carefully one more time, 
check your guesses .

•	 Underline phrases and sentences in 
the text that helped you decide if the 
statements in Exercise 3 are true or 
false .

Exercise 3

Exercise 4

Exercise 5

TEACHING IDEAS: Пояснення нової лексики з тексту

До цього моменту ми концентрувалися на змісті тексту та намагалися допомогти учням на-
вчитися розуміти прочитане без дослівного перекладу . Звичайно, слова, без розуміння яких 
неможливо виконання завдання, треба пояснити заздалегідь . Але їх має бути мінімальна 
кількість .

Детальна робота над новою лексикою завжди відбувається після завдань на розвиток нави-
чок читання чи аудіювання .

Complete the definitions with a word from the text.

•	 Щоб швидко пояснити учням 
суть завдання, найкраще 
продемонструвати його, обравши для 
прикладу інші мовні одиниці .

•	 Ok, have a look at the board . I’m going 
to write the first letter of the word from 
the first paragraph . Can you guess the 
word? I’ll give you a short definition .

F………. – it’s when you can do anything 
you want (freedom)

C………. – very good, fashionable (cool)

•	 OK, now do the same in Exercise 4 . 
Read carefully and fill in the gaps .

•	 Be attentive to spelling .

Answer the questions in  exercise 2  about you. Are your answers the same as  the 
English teenagers’?

•	 Це завдання на розвиток усного 
мовлення . Ретельна робота над 
текстом, що передувала цьому етапу, 
допоможе учням і з ідеями для 
обговорення, і з потрібною лексикою .

•	 You have read the answers given by the 
English teenagers . 

•	 Do you think Ukrainian teenagers 
would give the same answers? Let’s 
check .

•	 Read the questions in Exercise 2 again 
and answer about yourself .
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TEACHING IDEAS: Mingle activity 

Mingle activities – це формат виконання завдання, коли учні вільно пересуваються класом 
та  спілкуються одне з  одним . Такий вид роботи створює атмосферу невимушеного спілку-
вання та є надзвичайно ефективним для розвитку навичок усного мовлення . 

Ми проводимо їх зазвичай наприкінці уроку, на етапі вільної практики (freer practice) – коли 
учні вже озброєні відповідними мовними засобами та готові потренуватися застосовувати їх 
у персоналізованому контексті .

Приклад Mingle activity для цього уроку:

Учні можуть провести своє опитування (survey) . 

•	 Розподіліть запитання з завдання 2 між учнями (чи парами учнів) .

•	 Учні підходять одне до одного, ставлять запитання та занотовують відповіді .

•	 Підсумуйте результати, що їх отримали учні . 

•	 Для цього надайте учням потрібні фрази, які вони мають використовувати: наприклад, 
most students in our group think, nearly everyone agrees that, only 2 students say that, half of the 
students say that, the most popular answer is. 

Навіщо у Real Life два робочі зошити

В кінці підручника вміщено робочий міні-зошит, що в поєднанні з основним робочим зошитом дає 
вчителю безліч можливостей для максимально ефективного навчання та адаптування курсу Real Life . 

Real Life побудовано таким чином, що коли часові обмеження унеможливлюють повноцінне вико-
ристання й підручника, і робочого зошита, – курс можна пройти в стислому форматі, користуючись 
лише підручником, у якому вже є робочий міні-зошит . Ваші учні опанують усі базові теми та матимуть 
можливість повправлятися у використанні мовного матеріалу в необхідному обсязі .

З чого складається робочий міні-зошит

З граматичних та лексичних вправ (з позначенням рівня складності), які повністю відповідають 
програмі курсу, а також секцій Grammar Plus, що фокусують увагу учнів на важливих аспектах тої 
чи іншої граматичної теми .

Як використовувати робочий міні-зошит

Коли і як підключати завдання з робочого міні-зошита – залежить від вашого стилю викладання, 
від теми, яку ви опрацьовуєте, та від рівня конкретної групи учнів .
Ви можете використовувати його:
�� вдома чи в класі;
�� поступово (паралельно з роботою над відповідним розділом) чи всі вправи розділу за один 

раз – як консолідація та підготовка до тесту;
�� пропонуючи додатково повправлятися вдома учням, які недостатньо добре засвоїли матеріал;
�� призначаючи додаткові вправи тим учням, котрі швидше за інших впоралися з якимось 

завданням .
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Warmer Залежно від спроможностей учнів групи та обсягу відведеного часу, метою цієї мов-
ної розминки може бути:

А) розвиток навичок усного мовлення; 
Б) активізація вивченої лексики .

TEACHING IDEAS: Використання опрацьованого тексту для розвитку навичок усного  
 мовлення

Напишіть на дошці цифри з тексту, що презентують статистичні дані (30,000; 12,000; 40%; 20%; 
29%; 60%) . Попросіть учнів пригадати, яку інформацію позначали ці цифри . Якщо учні не мо-
жуть пригадати інформацію самі, дайте їм одну хвилину, щоб вони могли знайти відповідні 
речення в тексті .

Відповіді:
•	 30,000 teenagers and 12,000 parents took part in the survey.
•	 40% of teenagers say they like their parents because they give them money.
•	 About 20% of teenagers want their parents to give them more freedom.
•	 29% of teenagers hate their parents’ clothes.
•	 60% of teenagers say they can’t talk to their parents about serious personal problems.

 Завдання на активізацію лексики з прочитаного тексту

1 .  Запропонуйте учням прості дефініції слів, вказуючи, в  якому абзаці можна знайти кожне 
слово, щоб учні витрачали менше часу на пошуки: 
Paragraph 1 – style of dress (fashion)
Paragraph 2 – we use it to pay for what we buy (money)
Paragraph 3 – to have the same ideas or feeling (agree)
Paragraph 4 – what you think about something (opinion)
Paragraph 5 - children (kids)
Paragraph 6 – it’s when you can’t relax because of something (worry)

2 . Зашифруйте активну лексику, переставляючи літери місцями (по одному слову з кожного абзацу): 
Paragraph 1 – mderfeo ( freedom) 
Paragraph 2 – caubees (because) 
Paragraph 3 – flierrgind (girlfriend) 

Paragraph 4 – atert (treat) 
Paragraph 5 – lorpemb (problem) 
Paragraph 6 – gunyo (young) 

Увага! Додаткові варіанти проведення мовної розминки – ст . 43 .

Lesson 6 (page 9)

Unit 1. Your life

Vocabulary  
& Speaking
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Vocabulary&Speaking 
Family and relationships

WORD RACE Work in  pairs. In  two minutes, write down as  many family words 
as you can.

•	 Напишіть на дошці FAMILY •	 Close your books . 

•	 Have a look at the topic of our lesson . 

•	 You will have two minutes to write as 
many family words as you know . 

•	 Ready! Steady! Go!

Exercise 6

TEACHING IDEAS: Wordrace

Wordrace – швидке пригадування слів із певної теми індивідуально, в групах чи всім класом, 
з метою активізації тематичної лексики . Цей метод якнайкраще пасує для вивчення нових лек-
сичних одиниць зі вже знайомої для учнів теми .

Варіанти проведення:

1. Письмово

•	 встановити часовий ліміт (наприклад, 1 хвилина) на написання (найкраще видати учням 
аркуші паперу – адже вони будуть писати швидко, трохи хаотично, і навряд чи бездоганно 
з погляду правопису);

•	 загадати потрібну кількість слів, що їх мають написати учні . Наприклад, “12 words describ-
ing various modern gadgets” – переможцем є той, хто першим впорався з завданням (він го-
лосно оголошує: Stop!);

•	 полегшений варіант: перед початком уроку на дошці напишіть слова з теми, яку ви вивча-
єте, а також ті, що до неї не належать . Оголошуючи про старт, відкрийте  дошку та дайте учням 
одну хвилину на те, щоб вони переписали в зошити лише ті слова, що належать до відповідної 
теми . Після цього перевірте, скільки слів знайшли учні, та чи правильно вони їх вимовляють .

2. Усно (без попередньої підготовки)

•	 Учні по черзі називають слова, що належать до теми, яку оголосив учитель, намагаючись 
не повторювати вже названі (або ж навпаки: повторюючи все, сказане раніше, та додаючи 
своє слово) .

•	 Учні діляться на  дві команди, по  черзі називаючи слова («секретар» із кожної команди 
може записувати названі слова на  дошці, заробляючи для команди по  0,5  бала за  кожне 
правильно написане слово) . Такий варіант можна застосовувати тільки якщо лексику попе-
редньо було опрацьовано .

•	 Учитель оголошує тему й кожного разу дає першу літеру слова, а учні мають назвати слово . 
Наприклад, тема family: T: F — S: father, T: N — S: niece, nephew.

Пам’ятайте про специфіку завдання – race, – намагайтеся проводити його в швидкому темпі .

•	 Учитель швидко читає короткі дефініції – учні кожної команди мають наввипередки нази-
вати слово . Наприклад, T: my sister’s daughter — S: niece.

Цей варіант доречний для «легкої» лексики – слів, які добре знайомі всім учням .
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Match the Words2know to definitions 1‑10.

•	 Учні спочатку добирають слова до 
кожного визначення, перевіряють 
правильність виконання завдання, 
а вже після цього працюють із 
додатковими питаннями .

•	 Have a look at the Words2know box . 

•	 Can you match them to the definitions 
below?

•	 Now tick all the words that we can use 
to speak about both men and women .

•	 Поясніть учням значення термінів 
male and female forms .

•	 Every child has a father and mother . 
‘father’ is a male form, ‘mother’ is a 
female form . Can you give the male 
forms for all other words from the box?

Exercise 7

Exercise 8

TEACHING IDEAS: Discovery approach

Discovery approach – метод презентації нового матеріалу (у цьому випадку лексики), коли 
учні спочатку намагаються виконати завдання самотужки, а вже потім учитель дає відповідні 
пояснення . Це не  тільки максимально залучає всіх учнів, активізуючи їхні знання, інтуїцію 
та пошукові навички, але й дозволяє вам чітко побачити, що з презентованого матеріалу є 
справді новим для учнів, а що потребує лише повторення . Для цього під час виконання вправи 
уважно спостерігайте, хто і як працює з поставленим завданням . Завдяки цьому методу учні 
самостійно «відкривають» для себе нову лексику чи граматику .

Read the questions 1‑7 and cross out the ones you can’t or don’t want to answer. Then 
swap books with a partner. Ask the questions that your partner did not cross out.

•	 Усі питання містять активну лексику 
уроку (target language), і водночас 
є прекрасною базою для розвитку 
навичок усного мовлення . Крім того, 
це чудова підготовка до написання 
опису себе та своєї сім’ї в завданні 9 .

•	 Read the questions in Exercise 8 .

•	 Are there any questions that you 
wouldn’t like to answer? Cross them 
out . If possible cross out no more than 
3 questions .

•	 Now swap your books . Work in pairs . Ask 
and answer the questions in Exercise 8 .

•	 Can you ask your partner the questions 
that are crossed out? (No)

По закінченню обговорення не забудьте запитати учнів, яку цікаву чи нову 
інформацію вони дізналися про свого партнера .

WRITING   Write a paragraph about yourself. Include answers to questions  in  exercise 8.

•	 Заохочуйте учнів використовувати 
запитання з завдання 8, лексику 
з поточного уроку та з тексту, 
опрацьованого на попередньому 
уроці .

•	 Now write a paragraph about yourself .

•	 Let’s revise what you can write about in 
your description:
your family members / how you get on with 
them / how often you meet your relatives / 
interesting facts about your family

Поясніть учням, що вони мають скласти зв’язний текст, а не окремі речення-відповіді .

Exercise 9
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Warmer

Exercise 1

•	 У книзі для вчителя запропоновано 
дізнатися, чи хтось із учнів 
подорожував за кордон на навчання . 
Проте якщо ви увійдете до класу, 
запитаєте “Has anybody gone away to 
stay in another country to do a summer 
course?” та отримаєте відповідь “No” - 
це навряд чи можна назвати вдалою 
мовною розминкою . 

•	 Тому заздалегідь продумайте, якими 
ще питаннями можна розширити 
обговорення .

•	 What do you think is the best way to 
learn a foreign language? 

Suggested answers:

reading books, watching films, making 
friends on the Internet, travelling, studying 
abroad, working or studying together with 
native speakers, etc.

•	 What are the good things about each 
method? 

•	 What are not the so-good-things? 

•	 Which English speaking countries 
would you like to visit? Why?

•	 How long should a summer course be 
in order to be effective? 

•	 Do you think it’s easy or difficult to stay 
with another family while studying 
abroad? Why?

Meetings and greetings

Look at the photo and read about Zack. Answer the questions.

•	 У цій вправі учні вперше зустрічають 
Зака – студента з Каліфорнії, котрий 
приїхав на навчання до Лондона . 
Замість просто прочитати завдання, 
представте Зака та поставте декілька 
попередніх запитань .

•	 Look at the picture . It’s Zack . 

•	 How old do you think he is? 

•	 Where is he? How do you know?

Lesson 7 (page 10)

Unit 1. Your life

Real Time –  
Speaking & Listening
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•	 Після цього зосередьте увагу учнів на 
завданні .

•	 Now have a look at Exercise 1 . 

•	 Which three questions do you have to 
answer? 

•	 Where can you find the information 
about Zack? (the caption)

•	 Ok, you have 30 second to find the 
answers .

Listen to  the conversation. Tick (ü) true and cross (û) false. Give reasons for your 
answers.

•	 Переконайтеся, що всі учні знають 
значення слова flight .

•	 How did Zack get to London? 
(by plane, air)

•	 How do you call a journey by air? 
(a flight)

•	 Не забудьте попросити учнів під час 
прослуховування закрити текст на 
сторінці 10 .

•	 Ok, now cover the text on page 10 with 
your notebook .

•	 We’re going to listen to the 
conversation . It’s Zack talking to Fran .

•	 First read the sentences in Exercise 2 .

•	 Now you have to listen and decide if 
the sentences are true or false .

Exercise 2

Exercise 3

 1.11

TEACHING IDEAS: Надання інструкцій

Пояснюючи завдання, тримайте підручник розгорнутим і вказуйте пальцем/ручкою, які про-
пуски треба заповнювати та якими саме фразами . Уважно слідкуйте, щоб усі учні правильно 
зрозуміли завдання . Це значно заощадить час!

Read the dialogue and complete the gaps with the correct Phrases2know. Then listen 
again and check.

•	 Перед виконанням цієї вправи не 
треба просити учнів читати вголос 
вирази із секції Phrases2know чи 
пояснювати їх значення . Просто 
дайте учням 30 секунд, щоб вони 
прочитали їх самостійно . Навіть 
якщо секція Phrases2know містить 
незнайомі для учнів вирази, під час 
прослуховування вони зможуть 
виправити свої відповіді .

•	 Have a look at the Phrases2know box .

•	 Do you recognize these phrases? 

•	 Yes, you’ve just heard them in the 
conversation between Zack and Fran . 

•	 Now have a look at the red box . 

•	 This is the conversation you’ve 
listened to . 

•	 Read it carefully and complete the gaps 
with the correct phrases from the box .
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Listen to the Phrases2know and practise the intonation.

•	 Сконцентруйте увагу учнів виключно 
на виразах із секції Phrases2know .

•	 Listen to the first phrase . (How do you 
do?)

•	 Does the intonation go up or down? 
(down)

•	 Take your pencils and draw the falling 
intonation . 

•	 Під час першого прослуховування 
попросіть учнів позначати 
стрілочками інтонацію кожної фрази .

•	 Now listen to the rest of the phrases 
and mark the falling or rising 
intonation .

•	 Під час другого прослуховування 
зупиняйте аудіозапис після кожної 
фрази, щоб учні перевірили, чи 
правильно вони визначили інтонацію, 
та повторили фразу вголос .

•	 Let’s listen and check .

•	 Let’s repeat altogether .

•	 Після цього учні відпрацьовують 
вимову та інтонацію в парах .

•	 Now practise the phrases in pairs .

Rosie introduces Zack to  her older sister, Grace. Work in  groups. Write their 
 conversa tion using Phrases2know.

•	 Учні мають скласти власні діалоги з 
використанням Phrases2know . Щоб 
допомогти їм «увійти в ролі», можете 
попросити трьох учнів прочитати 
розмову між Заком, Роузі та Грейс .

•	 Do you remember who Rosie is? (Fran’s 
younger daughter)

•	 Her elder sister’s name’s Grace .

•	 Now Rosie introduces Zack to Grace .

•	 Зверніть увагу учнів на початок 
розмови між Роузі, Грейс та Заком і 
продовжіть її однією-двома фразами 
всім класом .

•	 Let’s read the beginning of their 
conversation .

•	 What can Rosie possibly say next? (This 
is Grace, my elder sister.)

•	 Після цього учні, працюючи в групах, 
дописують розмову . Поясніть учням, 
що вони повинні максимально 
використати вирази, подані 
в Phrases2know .

•	 You’re going to work in groups of three .

•	 First decide who’s Zack, who’s Rosie and 
who’s Grace .

•	 Ready?

•	 Now in your groups continue the 
conversation . Think of some details .

Exercise 4

Exercise 5 a

 1.12

TEACHING IDEAS: Спостереження за роботою учнів 

Необхідно вести уважний моніторинг роботи учнів у групах, не втручаючись, а лише зано-
товуючи найважливіші мовні та інтонаційні аспекти, які ви  обговорюватимете всім класом 
по закінченню групової роботи . 
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Act out the dialogue.

•	 Поясніть учням, що вони мають 
«зіграти» свій діалог перед класом, не 
читаючи його . 

•	 Учням може знадобитися досить 
багато часу на підготовку, тому, 
плануючи цей урок, спробуйте 
розраховувати час, починаючи з 
заключного етапу уроку (backward 
planning) .

•	 Put your papers away .

•	 You have three minutes more to 
practise your dialogue without reading . 

•	 Then you’ll act your dialogues . 

•	 Remember: no reading!

Exercise 5 b

TEACHING IDEAS: Оцінювання результатів групової роботи учнів

Прослухайте всі групу, занотовуючи помилки, але не виправляючи їх . По закінченню стисло 
прокоментуйте зміст почутого, зауважуючи, які цікаві ідеї висловили учні (feedback for content) . 
Лише після цього зверніть увагу учнів на мовні засоби, вжиті в діалогах (feedback for accuracy) . 

У цьому випадку метою завдання було використати в усному мовленні вирази для знайомства 
та привітання . Отже, і ваші зауваження мають стосуватися насамперед того, наскільки учні до-
речно використовують та правильно вимовляють Phrases2know . Не забувайте зауважувати 
не тільки помилки учнів, а й приклади вдалого використання мовленнєвих конструкцій .
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•	 Попросіть учнів пригадати все, що вони пам’ятають про Зака . Влаштуйте 
змагання між двома командами: ставте запитання по черзі кожній команді та 
давайте один бал за правильну відповідь . 

•	 Перед початком змагання переконайтеся, що усі учні закрили підручники . 

Питання для мовної розминки: 

•	 Where does Zack come from?
•	 Why is he coming to London? 
•	 Which airport is Zack coming to?
•	 Who’s he staying with?
•	 Who’s meeting him at the airport?
•	 Who’s Rosie? How old is she?
•	 Has Rosie got any brothers or sisters?

•	 Who’s Ted?
•	 Why is Ted driving Zack and Fran home?
•	 How does Zack feel after the flight?
•	 What was the problem with Zack’s flight?
•	 Did he listen to music during the flight?
•	 Does Fran live far away from the airport? 
•	 What day of the week is it?

Як варіант попросіть самих учнів ставити запитання команді-супернику, даючи 
два бали за кожне правильно побудоване питальне речення (це буде гарною 
активізацією граматичної теми, вивченої на попередніх уроках) .

Warmer

Lesson 8 (page 11)

Unit 1. Your life

Перед тим як учні почнуть читати нову інформацію про Зака (ст . 11), переконайтеся, 
що вони розуміють значення нової лексики:

receptionist
•	 When you get to  the hotel or  the doctor’s who’s the first person you meet there? 

(receptionist)
•	 What’s a  receptionist’s job? (to welcome and help people arriving at  the hotel, 

doctor’s, etc.)
•	 Where else can you meet a receptionist? (a language school, a big office)

overseas
•	 Is Zack from the UK? (No, he’s from another country.) So Zack is an overseas student 

who’s arrived in the UK to study .
•	 Are you overseas students? (No)
•	 But if you come to Great Britain to study? (Yes)

Filling in a form

Real Time –  
Writing & Speaking
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Use Phrases2know to complete Zack’s enrolment form. Then listen and check.

•	 Аби переконатися, що всі 
учні розуміють фрази з секції 
Phrases2know, поставте учням 
запитання, використовуючи ці фрази .

•	 What’s your full name?

•	 What’s your nationality?

•	 Ймовірно, учні потребуватимуть 
вашої допомоги, щоб зрозуміти 
значення фрази emergency contact 
details.

•	 Учні мають повправлятися у вимові 
та наголошуванні слів address та 
emergency .

•	 Who can I contact if something 
unexpected happens, some kind of 
problems, maybe your parents or other 
relatives? Ok, these are your emergency 
details .

CCQ for the word ‘emergency’:

 - Is it something you plan? (No) 
 - Is it something good? (No)
 - Is it some unexpected problem? (Yes)

Exercise 6

TEACHING IDEAS: Відпрацювання вимови нових слів

Презентуючи нову лексику, ретельно відпрацюйте вимову  – спочатку цілим класом, потім 
у групах, парах, а вже після цього індивідуально . Кожен учень має проговорити нові слова 
кілька разів (drilling) .

•	 Now repeat after me – altogether EMERGENCY!
•	 Very good . Now only boys – EMERGENCY . And now only girls – EMERGENCY!
•	 Now only two / three of you (чітко вкажіть на тих, хто має повторити слово) 
•	 Now repeat those who … (like music/ drink tea in the morning/ speak English/ have a dog / like cats) .

Годиться будь-який критерій . Такий підхід спонукатиме учнів уважно слухати ваші інструкції 
та зробить тренування вимови невимушеним і веселим . 

Exercise 7 a Work in pairs. Look at the enrolment form on page 124. Write questions for 1‑11.

•	 Попросіть учнів уважно прочитати 
форму на ст . 124 .

•	 Кожен учень має написати повні 
запитання, які треба поставити, щоб 
заповнити цю форму .

•	 Open your books at page 124 . What’s 
this? (It’s an enrolment form.)

•	 What’s number one? (name of course) 

•	 Ok, I’m a receptionist and I’m going to 
complete this enrolment form for you .

•	 So what’s my first question? (Which 
course are you doing? What’s the name 
of your course?)

•	 Now write the rest of the questions to 
ask about points 2-11 .

Нагадайте учням, що  вони можуть знайти потрібну довідкову інформацію щодо 
формування спеціальних запитань у  підручнику на  ст . 7 та в  робочому зошиті 
на ст . 5 (Grammar Reference) .

Перед тим як перевіряти питальні форми всім класом, запропонуйте учням порів-
няти та обговорити свої варіанти в парах .
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Choose a course and the date. Then ask and answer questions. Complete the form 
with your partner’s details. 

Поясніть, що учні можуть обрати будь-який курс, запропонований у анкеті, а також 
час, коли вони бажають його прослухати . Вони можуть вказувати власні чи вигадані 
дані – за бажанням .

•	 Учні працюють у парах, заповнюючи 
інформацію одне про одного .

•	 Work in pairs . Ask and answer the 
questions . You have to complete the 
form with your partner’s details .

•	 Коли всі учні закінчать працювати 
з анкетами, з’ясуйте, який курс 
виявився найбільш популярним .

•	 So which course is the most popular? 
Tell the class which course was chosen 
by your partner .

Getting to know people

Look at the photo and answer the questions.

•	 Учні ознайомлюються з інформацією 
під фото Зака та Моніки та діляться 
своїми думками, відповідаючи на 
запитання . 

•	 Це гарна нагода активізувати вирази 
enjoy oneself, get on well, chat.

•	 Look at the photo and read the caption .

•	 Where’s Zack? Who’s he talking to?

•	 Do you think he’s enjoying himself? 
Why? Why not?

•	 Do you think they’re getting on well?

У таких коротких завданнях, задля економії часу та створення атмосфери невиму-
шеного спілкування, буде краще, якщо вчитель сам поставить запитання, аніж про-
ситиме учнів зачитувати їх із підручника . 

Read Phrases2know. Which three questions sound too formal for a party? Listen 
and check.

•	 На прикладі дієслова chat обговоріть 
із учнями, наскільки офіційною чи 
неформальною буде, на їхню думку, 
розмова Зака та Моніки .

•	 Do they feel relaxed? 

•	 Do you think they’re having some 
serious discussion?

•	 What do you think they’re chatting about?

•	 Проаналізуйте разом із учнями 
приклад та поясніть, що ще два 
запитання є занадто офіційними для 
цього типу розмови .

•	 Read Phrases2know . These are some 
questions that people can ask at the 
party .

•	 Three of them are too formal . The style 
is wrong . Not for a party . Can you find 
them? One is done as an example . Find 
the other two .

Учні читають усі питання з секції Phrases2know та, працюючи в парах, порівнюють 
свої відповіді . Після цього учні прослуховують аудіозапис .

Exercise 7 b

Exercise 8

Exercise 9

 1.14
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Can you do it in English?

In pairs, take turns to act out the dialogue below. Follow the prompts and use the 
Phrases2know in this lesson.

•	 Попросіть учнів знову переглянути 
запитання з секції Phrases2know 
та продумати відповіді, які вони 
могли б дати від імені іншого учня, 
котрий прийшов на ту ж саму вечірку . 
Поясніть, що інформація може бути 
вигаданою . За потреби, готуючись, 
учні можуть занотувати її, але 
попередьте, що під час розмови їм не 
буде дозволено читати свої записи .

•	 Imagine that you are at the same party . 

•	 You can take a different personality . 
Any country, any name, any age! 

•	 You have 1 minute to think of your new 
identity .

•	 You can invent any information .

•	 Now work in pairs .

•	 Нагадайте учням, що слід 
максимально використовувати 
запитання з Phrases2know .

•	 Аби учням було цікавіше виконувати 
це завдання, поміняйте пари, в яких 
вони зазвичай працюють .

•	 Ask and answer the questions from 
Phrases2know .

•	 How will you start your conversation? 
(Hi! How are you? Are you a new 
student? etc.)

Exercise 10

TEACHING IDEAS: Заключний етап відпрацювання Phrases2know

Після того як учні поспілкувалися в парах, влаштуйте загальну «вечірку» . 

Якщо дозволяє розмір групи, попросіть учнів підвестися та, курсуючи по аудиторії, познайоми-
тися з якомога більшою кількістю «учнів, котрі прийшли на вечірку», ставлячи кожному по два-
три запитання . Якщо ж кількість учнів у групі завелика для такого способу виконання вправи, 
учні можуть познайомитися з «учасниками вечірки» зі своїх місць, ставлячи запитання по черзі . 
Перший учень обирає будь-кого з класу та ставить одне запитання з Phrases2know . Той, хто 
відповідає (звичайно, від імені обраного персонажа), ставить запитання комусь іще, і т .д .
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Додаткові варіанти проведення 
мовної розминки для Уроку 6

1 Розділіть учнів на «батьків» та «дітей» - кожна група пригадує відповідну інформацію з тексту 
та доповнює її своїми ідеями, а також тим, що обговорювали на попередньому уроці .

 Із сильнішою групою спробуйте організувати дискусію між «батьками» та «дітьми» - коли на якесь 
зауваження чи невдоволення з боку «батьків» «їхні діти» дають своє пояснення та контраргументи .

2 Попросіть учнів закрити підручники та читайте по одному твердженню з вправи 3 . Учні мають 
казати, правильне це твердження чи хибне, та пригадувати, що саме сказано про це в статті 
“Talking Teenagers”, 

3 Напишіть та дошці слова з вправи 4 або будь-які інші з тексту, який ви хочете активізувати, 
залишаючи в них пропуски, наприклад:
•	 s_r_ey (survey)
•	 fr_ _ d_m (freedom)
•	 fa_ hi_n (fashion)
•	 p_ _l_city (publicity)
•	 _ o_ ds (moods)
•	 r_s_e_t (respect)
•	 _ight_lu_s (nightclubs)
•	 r_ _ atio_s_ips (relationships)
•	 s_ h_ ol_ork (schoolwork)

Наступного разу попросіть учнів, поділених на дві команди, вибрати лексику з тексту та напи-
сати слова-загадки для іншої команди . Найкраще, якщо вони писатимуть слова на половинках 
дошки, що закриваються, – так, щоб інша команда не бачила слів у процесі написання . 

Як тільки обидві команди готові – одночасно відкрийте половинки дошки та оголосіть про старт . 
Переможцем є команда, яка правильно напише всі слова, що їх запропонували суперники .

Учні можуть писати слова, підбігаючи по одному до дошки, або ж диктувати слова та правопис 
«секретареві», котрий стоїть біля дошки та записує слова .

Можете попросити учнів записувати слова в зошитах (чи на листочках), аби потім обмінятися 
з командою-суперником та з’ясувати, хто припустився найменшої кількості помилок . 

Не забудьте слідкувати, щоб усі підручники на цьому етапі були закриті .

4 Напишіть першу літеру задуманого слова з тексту на дошці, щоб учні вгадали ціле слово . 
Якщо в учнів немає варіантів, допишіть другу літеру, і т .д .

Найцікавіше грати в командах, щоб кожна команда намагалася якнайшвидше запропонувати 
правильний варіант . 

Для об’єктивності можна написати слова на папірцях, згорнути та покласти в файл, щоразу 
беручи навмання один та кажучи учням першу букву . 

Роль вчителя можуть грати самі учні . Наприклад,

1)
T: R
S: really
T: no 
S: relationship

2)
T: P
S: people, publicity, pressure, 
places, popular,
T: PA 

1)
T: no
T: RES
S: respect
T: Correct!

2)
S: part
T: No . PARE
S: parents
T: Correct!
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4 принципи вивчення нових слів
Поповнення словникового запасу – одна з найважливіших складових вивчення іноземної мови . Коли 
ми кажемо: «Наші учні знають цю лексику», це має означати, що вони знають, як ці слова пишуться, 
вимовляються, яке їхнє значення, коли та як їх треба вживати .
Як же вирішити цю непросту задачу й допомогти нашим учням упевнено використовувати нові слова 
та вирази в мовленні? Нижче наведено чотири принципи, які допоможуть відповісти на це питання .

1. Дотримуйтеся продуктивних етапів ведення уроку

I. Презентація

На цьому етапі можна використати малюнки, текст або аудіоматеріал . Також доцільно запропонувати 
учням у групах написати всі слова та вирази, які, на їхню думку, пов’язані та асоціюються з темою уроку .
Важливо пам’ятати, що учням спершу треба почути правильну вимову слова, і лише потім побачити 
його на письмі (у розділі Words2know підручника Real Life ви зможете знайти аудіозапис усіх слів 
та виразів, які учні вивчають під час опрацювання тієї чи іншої теми) .

II. Практика

Учні мають не тільки розуміти значення слова чи фрази, але й знати, як їх правильно вживати . А цього 
можна досягти тільки тоді, коли на уроці виконано достатньо вправ на відпрацювання та практичне 
застосування нової лексики . Запропонуйте учням такі завдання: 
�� з’єднати слова та малюнки, 
�� зіставити слова та їхні визначення (дефініції), 
�� вставити пропущені слова в речення, 
�� додати слова до категорій .

Mini Workbook підручника Real Life пропонує додаткові можливості потренуватися в застосуванні 
нових слів та виразів у реченнях, а також зосередитися на правильному написанні . 

III. Продукція

На цьому етапі треба зосередити увагу на використанні нової лексики під час говоріння. Спочатку 
запропонуйте учням обговорити в парах або групах твердження з підручника, а потім організуйте 
щось на кшталт інтерв’ю (учні в парах відповідають на питання) . Продукування створює міцніший 
зв’язок (асоціацію) в пам’яті учнів . А ми ж вчимо мову саме для того, щоб спілкуватися з іншими 
людьми та розповідати їм про своє життя та інші речі . 

2. Зробіть презентацію нових слів цікавою

Щоб полегшити запам’ятовування значень та заохотити подальше вживання нових слів, треба зро-
бити так, щоб учні вивчали їх у контексті, через словосполучення та тематичні групи .

a. Контекст

Одне й те саме слово може мати кілька значень, що залежать від контексту, у якому вжито слово . 
Не примушуйте учнів завчати всі можливі значення слова, це недоцільно – учні просто не зможуть 
їх запам’ятати . Секція Words2know зосереджує увагу учнів на нових словах уроку, значення та вжи-
вання яких вони легко зрозуміють із контексту – тексту на читання або аудіоматеріалу . 

b. Тематичні групи

Групування слів та фраз за темами допоможе учням швидше їх запам’ятати й доречно вживати .
Використайте на уроках такі розминки: 
�� намалюйте так звані word maps (семантичні мапи слова) на  дошці
�� проведіть brainstorming (мозковий штурм) за темами (наприклад, хто напише більше слів 

за темою індивідуально, в парах або групах)
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�� пограйте в асоціації (наприклад, учні пишуть слова з якоїсь теми, й кожне з них починається 
з наступної літери абетки; або пишуть будь-які слова та фрази, які вони асоціюють саме з цією 
темою)

c. Словосполучення

Нагадуйте учням, що важливо вчити нові слова у сполученні з іншими частинами мови .
Вивчення лексики через групи слів, які природнім чином поєднуються в мовленні (lexical chunks), 
допоможе учням правильно та адекватно висловлювати свої думки .

3. Навчіть учнів правильно записувати нові слова

Ефективно поповнювати словниковий запас навряд чи вдасться, якщо не систематизувати запи-
сування нових слів .
Ось кілька практичних порад:

�� Учні в парах або цілим класом заповнюють word map словами на дошці, потім переписують 
їх у зошити . Доцільно порадити учням розділити свій словничок на теми .
�� Порадьте учням записувати не окремі слова, а словосполучення (наприклад, писати не 

a glass, а a glass of milk) .
�� Учні мають записувати не тільки переклад слова, а й обов’язково приклад його вживання 

з підручника . Запропонуйте учням скласти власне речення саме з цим словом (наприклад, 
I drink a glass of milk every morning.) . Такий нескладний прийом зробить вивчення нових слів 
більш персоналізованим, а це завжди полегшує запам’ятовування .

Коли учні звикнуть до різних прийомів записування нової лексики, вони зможуть вибрати саме ті, 
які їм видаються найзручнішими та найефективнішими для запам’ятовування .

4. Аналізуйте помилки результативно

Без сумніву, треба звертати увагу тільки на суттєві помилки учнів, щоб не відбити їм бажання спілкуватися . 
На етапі продукування виправляйте помилки тільки в уживанні тієї лексики, яку ви вивчили на уроці, 
або грубі помилки в базовій лексиці .
Ось кілька порад, як треба виправляти помилки учнів .

�� Використайте зоровий контакт, міміку обличчя або жести . Якщо ви не раз вказували учневі 
на правильний наголос у слові ‘hotel’, досить лише підвести брови, щоб учень зрозумів свою 
помилку та виправив її .
�� Застосовуйте техніку «відлуння» - повторюйте все, що каже учень, але з питальною інтона-

цією, це загострить його увагу та змусить ще раз подумати, чи правильною була його відповідь . 
Швидше за все, у цьому випадку він виправить помилку сам .
�� Використайте метод альтернативи . Повторіть, що сказав учень, потім запропонуйте правильний 

варіант і дайте учневі зробити вибір . (He go to the cinema yesterday or He went to the cinema yesterday?)
�� Заохочуйте інших учнів допомагати . Якщо вони помітили, що їхній однокласник допустився 

помилки, вони зможуть її виправити . Але будьте обережні! Нагадайте учням, що виправляти 
інших треба дуже тактовно .
�� Переформулюйте . Ви можете повторити речення учня з правильною лексикою/ інтонацією/ 

наголосом . Після цього запропонуйте учневі повторити все за вами .

Якщо ж ви бачите, що учні не засвоїли матеріал уповні, - не засмучуйтеся, просто ретельно  повторіть 
етапи презентації та практики .
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Урок читання
У чому схожість та відмінність навичок читання та аудіювання?

Ці мовленнєві навички мають багато спільного .

По-перше, вони належать до рецептивних видів діяльності (receptive skills) – під час аудіювання 
учень сприймає та опрацьовує усне мовлення, яке він чує від одного або кількох співрозмовни-
ків, а в процесі читання учень сприймає та опрацьовує письмові тексти, що їх продукує один або 
кілька авторів . 

По-друге, щоб успішно виконувати завдання і з аудіювання, і з читання, треба володіти певним 
набором специфічних, вузько спрямованих навичок (так званих sub-skills), а саме:
�� уміти робити попередні припущення – про що буде мова в тексті на читання чи прослухо-

вування (predicting);
�� уміти зрозуміти основну думку (ідею) тексту (skimming);
�� уміти знайти/виокремити певну інформацію або деталі (scanning).

Разом із тим, читання відрізняється від аудіювання двома важливими аспектами: часовим (ліміт 
часу на аудіювання визначено тривалістю аудіозапису, тоді як ліміт часу на читання контролюєте 
ви самі) та тим, що під час читання учні активніше розвивають іще одну додаткову навичку – вгаду-
вати значення незнайомих слів з контексту (guessing meaning from context) .

Попередні припущення (Predicting)

Побіжно проглядаючи текст, його структуру, оформлення, зміст, лексику, ми можемо визначити 
його формат: це газетна стаття, електронний лист, розклад руху поїздів або автобусів, оголошення, 
записка на холодильнику, листівка, смс тощо . Дуже важливо привчати учнів звертати увагу на такі 
дрібниці, адже це полегшить їм роботу над завданням .

Навичка формувати попередні припущення допомагає учням налаштуватися на певну тематику 
та активізувати вокабуляр, а отже, вони будуть краще підготовлені до сприйняття нової інформації .

Серед завдань на попередні припущення в підручнику Real Life ви зможете знайти обговорення 
питань до тексту або тверджень, пов’язаних із його змістом, презентацію ключових слів (тематичної 
лексики), різноманітні ілюстрації тощо .

Швидке читання для розуміння суті (Skimming)

Натрапляючи на якесь джерело інформації – статтю в газеті, книжку, інтернет-ресурс, – ми насам-
перед хочемо визначити, чи цікаво нам це читати . 

Для цього ми вчитуємося в заголовки, проглядаємо зміст, звертаючи увагу на ключові слова, і зреш-
тою розуміємо, про що йдеться в тексті, який привернув нашу увагу . Це навичка швидкого читання . 

Для того, щоб учні змогли розвинути цю важливу навичку, ми маємо, по-перше, чітко сформулю-
вати завдання і, по-друге, встановити ліміт часу на читання тексту .

Якщо ви дасте учням забагато часу, вони автоматично почнуть читати як зазвичай, і замість швид-
кого читання ви отримаєте детальне . Тому, даючи учням завдання на швидке читання, порадьте їм 
не звертати уваги на незнайомі слова й поясніть, що пізніше вони матимуть можливість прочитати 
цей текст уважніше та ретельніше .

Швидке читання для отримання спеціальної інформації (Scanning)

Це вже не читання для розуміння суті, а побіжний перегляд тексту, мета якого – знайти саме ту 
інформацію, яка нас цікавить (ціни, дати, імена, місця, певна лексика) .
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Ця навичка включає вміння ігнорувати все те, що не стосується поставленого перед учнем завдання . 
Основними умовами цього є також чітке формулювання завдання та встановлення ліміту часу 
на читання тексту .

Вгадування значення слова з контексту (Guessing meaning from context)

Завдання вчителя – навчити учнів не панікувати, коли вони бачать незнайомі слова, не зазирати 
відразу ж у словник, не запитувати вчителя про значення того чи іншого слова, а спробувати спершу 
вгадати з контексту, що означає це слово або вираз .

Запропонуйте учням алгоритм, ідучи за яким вони зможуть самостійно вгадувати значення ще не-
відомої їм лексики:

1 . підкреслити всі незнайомі слова та вирази;
2 . знайти знайомі суфікси (наприклад, -ly/-er) та префікси (наприклад, un-/dis-), які допоможуть 

визначити, до якої частини мови це слово належить, або ж визначити його конотацію;
3 . знайти корінь слова (наприклад, unHAPPIly);
4 . уважно перечитати ту частину тексту, що передує незнайомому слову, а також ту, що йде 

відразу за ним .

Уміння зрозуміти значення слова з контексту – дуже корисна навичка, адже під час іспитів учні 
не матимуть можливості скористатися словником чи попросити допомоги в учителя .
Тому проявіть наполегливість і не піддавайтеся на прохання учнів допомогти з перекладом, нато-
мість завжди заохочуйте та хваліть тих, хто самостійно вгадав значення слова з контексту .

Детальне читання тексту (Reading for detail)

Це техніка читання, яка передбачає дуже ретельне опрацювання тексту та повне його розуміння . 
Детальне читання відбувається, коли учні читають текст уже вдруге або ж втретє (після швидкого 
читання – skimming та/або scanning) . Водночас для якісного виконання завдань на детальне читання 
учням потрібно розуміти не кожне слово (як це може видатися) а лише лексичні одиниці, незнання 
яких унеможливлює виконання поставленого завдання . 
Типовими завданнями на детальне опрацювання тексту є:
�� вибір однієї правильної відповіді (Multiple choice)
�� альтернативний вибір (True/False)
�� відповіді на питання (Answering questions) 

Чому віддати перевагу?

У підручнику Real Life перед текстами ви побачите завдання з маркуваннями PREDICTING,  SCANNING 
або SKIMMING . Але це не значить, що працюючи над завданням, позначеним маркером SKIMMING, 
учні не тренуватимуть решту навичок . Ці маркери просто допомагають учням навчитися асоціювати 
певний тип завдань із відповідною технікою читання . 

Пам’ятайте: визначальним фактором у тому, яку навичку учні мають використати, є не сам текст, 
а завдання, яке ви даєте їм перед читанням . 
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Як навчити говорити
Чи є якісь особливості навчання підлітків говорінню на рівні pre-intermediate?

У цьому віці й на цьому рівні учні зазвичай сором’язливі й не дуже охоче висловлюють свої думки 
в класі . Причин може бути багато: їм бракує словникового запасу, вони бояться робити помилки, 
остерігаються сказати якусь «дурницю» й наразитися на глузування однокласників – загалом, при-
водів для стресу достатньо . 

Ось чому учням на уроці говоріння треба давати чітку структуру та мовні зразки, які стануть опорою 
для виконання завдань із підручника (controlled speaking activities) . Не сподівайтеся, що підлітки 
відразу будуть брати участь у непідготовленій дискусії та обговоренні (spontaneous and unprepared 
discussions) . Їх треба готувати до цього крок за кроком .

Які види говоріння треба виокремлювати?

Комунікативна мовленнєва компетенція реалізується в двох основних видах говоріння, а саме: 
інтеракція* (spoken interaction) та продукція* (spoken production) . 

Перший вид говоріння, інтеракція, має за передумову участь у розмові щонайменше двох осіб . 
Це може бути діалог, розмова, під час яких співрозмовники не лише говорять, але й слухають 
одне одного . Цей вид говоріння учні практикують у повсякденному спілкуванні в класі: з учи-
телем (вітання, запитання та відповіді, уточнення граматичних завдань), із однокласниками 
(прохання, запитання та відповіді під час роботи: «Can I borrow your pen? – Yes, please. Here you 
are», тощо) .

Заохочуйте учнів якомога більше спілкуватися англійською мовою в класі . Для цього запропо-
нуйте їм сталі вирази, якими вони зможуть скористатися під час спілкування в різних ситуаціях 
на уроці (classroom language) . Зробіть разом постер із цими фразами, написаними великими 
літерами, можливо – з малюнками, щоб краще запам’яталося . За потреби учні зможуть скориста-
тися такими підказками просто на уроці . Нічого страшного, якщо ваші учні ще не вивчали якусь 
граматичну структуру, використану в цих фразах . Головне для них – знати, що вона означає 
та як її вживати .

Другий вид говоріння – продукція, коли користувач мови продукує усний текст для одного чи ба-
гатьох слухачів . Це можуть бути виступи, презентації, інструкції, промови, коментарі, розповіді, 
описи тощо .

Які етапи слід включити в урок говоріння?

Важливо приділити увагу ретельному відпрацюванню лексики, перш ніж перейти безпосередньо 
до говоріння . В підручнику Real Life Pre-Intermediate більшість завдань на говоріння подано після 
секцій Phrases2know та Words2know . Вони допоможуть учням засвоїти потрібні фрази, а також 
дадуть можливість вживати їх у подальшому спілкуванні .

Основні завдання на розвиток навичок говоріння вміщено в розділі Real Time. У роботі з ними слід 
дотримуватися такої послідовності:

1 . Учні слухають діалог, у якому звучать фрази з секції Phrases2know . Це вкрай потрібно для 
створення контексту, який допоможе учням краще зрозуміти, в яких ситуаціях вживати ці 
вирази .

2 . Зосередьте увагу учнів на окремих фразах – дайте можливість прослухати їх із CD та потре-
нуйте вимову й інтонацію .

3 . Учні виконують вправу на відпрацювання нового мовного матеріалу (controlled practice) .
4 . Нарешті учні можуть перейти до завдань із говоріння, де треба буде вжити нові слова та ви-

рази в безпосередньому вільному спілкуванні (freer practice) .



48 Розділ IІ. Методична бібліотечка �

Як і коли виправляти помилки в мовленні?

Це залежить від типу помилок:
�� обмовки (slips) можуть бути результатом неуважності за швидкого говоріння – коли учні зна-

ють, як сказати правильно, але помиляються в момент говоріння та самі себе виправляють .
�� помилки, які учні роблять, бо забули або не зрозуміли мовний матеріал (errors) . У цьому 

випадку ви повинні допомогти – пояснити правило ще раз і домогтися повного розуміння .
�� спроби використати складніші структури, яких учні ще не вивчали на уроках (attempts) . Цей 

тип помилок можна використати для пояснення нової лексики чи граматики, але зосереджу-
ватися на них кожного разу недоцільно .

Не сподівайтеся від учнів бездоганного говоріння . Майте на увазі, що вони тільки починають ви-
вчати іноземну мову, а помилки – це природна складова навчального процесу . Вона допомагає нам 
зрозуміти, в чому проблема, вирішити її, і з часом допомогти учням досягти успіху у спілкуванні 
англійською .

Якщо ви занадто часто виправлятимете помилки, це може призвести до того, що учні почнуть 
нервуватися й боятимуться говорити, втрачатимуть впевненість у своїх силах .

Недоцільно виправляти учнів під час парної роботи, коли ви чуєте та бачите, що вони непогано ви-
конують завдання . Але якщо учні не зрозуміли завдання, не вповні розуміють одне одного, роблять 
помилки в лексиці чи граматиці поточного уроку (target language) – їм потрібна ваша допомога . 

Варто занотовувати типові помилки учнів, поки вони працюють у парах або групах . Коли учні 
закінчать інтеракцію, обговоріть ці помилки з усім класом . Запишіть на дошці правильно та непра-
вильно побудовані речення, прочитайте їх із учнями вголос та запропонуйте в парах визначити, 
котре правильне .

Ця робота над помилками дасть учням можливість побачити приклади правильного говоріння 
та допоможе їм бути більш уважними та впевненими . 

Не варто виправляти ВСІ почуті помилки, щоб не склалося враження, ніби учні не сформулювали 
жодного правильного речення .

Отже, ми виправляємо:
�� помилки, що стосуються основної лексики та граматики уроку;
�� помилки у вимові, інтонації та порядку слів у реченні;
�� неправильне вживання слів (учні плутають значення);
�� типові помилки окремих учнів;
�� помилки, що їх роблять більшість учнів у класі .

Щоб учні могли практикуватися постійно, запровадьте обов’язкові п’ятихвилинки інтеракції або 
продукції навіть на тих уроках, на яких ви пояснюєте основні граматичні структури або готуєте 
учнів до письмових тестів .

Наприклад, використайте для мовної розминки чудову гру “Fortunately/Unfortunately” . Учні по черзі 
кажуть короткі речення за таким принципом:

Student 1: Unfortunately, it rained yesterday. 
Student 2: Fortunately, I had an umbrella with me. 
Student 3: Unfortunately, it had a hole in it. 
Student 4: Fortunately, the rain stopped. Etc .

*Використані терміни взято з «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання», Відділ сучасних мов, Страсбург, Видавництво «Ленвіт», Київ, 2003 р.
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Як проводити заняття 
з аудіювання?

Чому аудіювання таке важливе?

Ефективні навички сприйняття на слух стануть у пригоді учням у багатьох життєвих ситуаціях: турис-
тична поїздка (спілкування в ресторані, магазині, на вокзалі чи в аеропорту), навчання за кордоном, 
перегляд фільмів мовою оригіналу тощо .

До того ж, аудіювання є неодмінною складовою міжнародних іспитів (Pearson Test of English,  University 
of Cambridge ESOL Examinations, IELTS, TOEFL) . 
Ось чому автори підручника Real Life звертають особливу увагу саме на розвиток цієї важливої навички .

Щоб добре впоратися з аудіюванням, учні повинні вміти:
�� робити попередні припущення щодо змісту тексту на основі наданої інформації (prediction);
�� прослуховувати текст з метою зрозуміти головну ідею/суть (listening for gist);
�� прослуховувати текст з метою виокремити певну інформацію чи деталі (listening for specific 

information) .

Що допоможе учням краще сприймати інформацію на слух?

Щоб учні краще розуміли аудіотексти, треба розвивати їхнє вміння робити попередні припущення . 
Це значить, що учні повинні вміти «здогадатися», про що буде мова в тексті . У підручнику Real Life Pre- 
Intermediate подано кілька видів завдань, спрямованих на розвиток уміння робити попередні припу-
щення: запитання для обговорення, малюнки або фотографії, ключові слова, зокрема нова лексика . 
Виконуючи ці завдання, учні зосереджують увагу на основній темі уроку й готуються до прослуховування . 

Цей етап уроку є надзвичайно важливим, бо спонукає учнів міркувати в правильному напрямі, у них 
виникають асоціації з темою уроку, активізується відповідна тематична лексика . Усі ці фактори, 
безперечно, допоможуть зробити прослуховування тексту більш усвідомленим .

Які навички треба розвивати для кращого сприйняття на слух?

Під час аудіювання учні не можуть зрозуміти відразу все до найдрібніших деталей через різні 
 аспекти, що ускладнюють сприйняття (швидкість мовлення, акцент, незнайома тематика спілку-
вання або незнайома лексика тощо) . Ось чому наше головне завдання полягає в тому, щоб навчити 
їх слухати правильно, керуючи фокусом своєї уваги . 

Цього можна досягти, якщо навчити учнів, окрім як робити попередні припущення, визначати під 
час прослуховування головну ідею/суть тексту, а також виокремлювати певну інформацію або деталі . 

Перш за все треба розвивати уміння визначити головну ідею/суть тексту (listening for gist або, як ще 
називають цей вид роботи, listening for general idea/information) . Ми радимо вам використовувати 
якнайбільше вправ для продуктивного відпрацювання саме цього вміння . Коли учні зрозуміли осно-
вну тему/суть тексту, їм буде набагато легше виконувати завдання на детальне прослуховування . 

Як ми вже згадували раніше, перед першим прослуховуванням важливо приділити увагу процесу 
формування попередніх припущень . А їхня перевірка може стати першим завданням на прослу-
ховування . Запам’ятайте – ніколи не прослуховуйте текст без вправи на попередні припущення та/ 
або без завдання/ питання на розуміння загальної теми аудіювання . 

Потім ви можете перейти до розвитку наступного вміння – listening for specific information . Для цього 
скористайтеся такими завданнями з підручника Real Life Pre-Intermediate:
�� альтернативний вибір (правильно/неправильно – True/False)
�� вибір однієї правильної відповіді (Multiple choice)
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�� встановлення відповідності (Matching)
�� відкриті завдання з вибором правильної відповіді (Open gap filling)
�� відповіді на питання (Answering questions)

На той момент, коли ми підходимо до завдання на детальне прослуховування, учні вже прослухали 
текст один чи два рази . Тому вони можуть намагатися відповісти на деякі питання відразу, не чека-
ючи наступного прослуховування . Не підтверджуйте і не спростовуйте їхні відповіді . Нехай вони 
спробують виконати якнайбільшу частину завдання перед прослуховуванням, а під час аудіювання 
перевірити свої відповіді 

На останній сторінці підручника Real Life Pre-Intermediate у розділі Exam strategies ви знайдете 
поради щодо читання та аудіювання . Приверніть увагу учнів до цієї сторінки й обговоріть із ними 
запропоновані поради . 

Скільки разів можна слухати аудіотекст?

 Слухати аудіотекст можна стільки, скільки знадобиться, все залежить від складності тексту та здібнос-
тей ваших учнів . На етапі listening for gist можна прослухати текст один чи два рази . Коли ж ви на етапі 
listening for specific information – до трьох разів . Перший раз - щоб знайти відповіді на поставлені 
питання, другий – щоб перевірити відповіді індивідуально, третій – щоб зробити загальну перевірку . 

Запам’ятайте: слід завжди програвати аудіозапис до кінця, не зупиняйте його в різних місцях – при-
вчіть учнів слухати без пауз, це вміння знадобиться їм і в реальному житті, і на іспитах .

Як планувати урок?

Типовий план уроку на розвиток навичок рецептивних видів діяльності (receptive skills) – читання 
чи аудіювання – виглядає так:

1 . Вступна частина (lead in) – ми знайомимо учнів із темою тексту/запису/відео, обговорюємо 
питання, дивимося на малюнки або фотографії, робимо припущення, про що буде мова .

2 . Підготовка (pre-task work) – робота з лексикою, яка знадобиться для виконання завдання, 
тобто – пояснення незнайомого вокабуляру; важливо мати на увазі, що ми не пояснюємо всі 
нові слова та фрази, а тільки ті, без розуміння яких неможливо виконати завдання, кількість 
таких слів зазвичай не повинна перевищувати шести . 

3 . Чітке пояснення завдання (set clear task) – якщо це прослуховування для розуміння головної ідеї 
(суті) тексту, чітко проговоріть питання, на яке учні мають відповісти, або запишіть на дошці їхні 
попередні припущення, які вони згодом перевірять . Якщо учні виконують завдання на детальне 
розуміння - упевніться, що в завданні немає незнайомих слів, і всі знають, що саме треба робити .

4 . Програвання аудіозапису (play the recording) – нагадайте учням, що вони не мають розуміти 
кожне слово, головне – знайти відповіді на поставлені питання, аби чітко виконати завдання .

5 . Перевірка (feedback on task) – перевірте, як учні виконали завдання (вони можуть самі вам 
сказати, що не знайшли адекватних відповідей, і якщо це так, порадьте їм попрацювати в парах 
та зрозуміти, де вони помилилися, виконуючи завдання) . Якщо завдання виявилось занадто 
складним для переважної більшості, прослухайте текст іще раз, або стільки разів, скільки 
знадобиться учням для повного розуміння .

6 . Завершення (conclude) – на цьому етапі ви можете запропонувати учням виконати завдання, 
які йдуть після аудіювання, наприклад: відпрацювати лексику або граматику, обговорити 
щойно прослуханий текст і перевірити, що учні запам’ятали з нього, скласти діалог у парах, 
граючи ролі персонажів запису, написати листа персонажам тощо .

Тобто, послідовність роботи на уроці має бути така: від загального ми переходимо до деталізованого 
прослуховування, а потім зосереджуємося на лексиці, граматиці, письмі .
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5 основних підходів 
до викладання граматики

Граматика, як і лексика, є одним із найважливіших аспектів вивчення мови . Але досить часто саме 
цю складову мовного курсу наші учні вважають складною та нудною . Велика кількість часових форм 
дієслова та безліч правил знеохочують учнів, і щоб запобігти цьому, спробуйте використати нові 
підходи до викладання граматики, які ми наводимо нижче .

1. Дайте можливість учням думати самостійно

Як треба вводити нові граматичні структури? Це питання завжди хвилювало та хвилює вчителів 
англійської мови . Традиційно вважається, що спочатку треба ввести правило, а потім вже відпра-
цювати його за допомогою різноманітних вправ . Автори підручника Real Life пропонують альтер-
нативний підхід. 

Розділ Grammar Focus дає змогу учням не бездумно повторювати за вчителем структури на кшталт 
Monkey see, monkey do, а замислитися – що вони вивчають . Коли учні зрозуміють правило самостійно, 
без допомоги вчителя, вони запам’ятають його значно краще та усвідомлять певні функціональні 
особливості мови . 

Ось як структуровано ознайомлення з новими граматичними структурами в розділі Grammar 
Focus:

�� Спочатку запропоновано вправу на активізацію знань учнів, що зосереджує їхню увагу 
на конкретній граматичній структурі . Ця вправа завжди пов’язана з текстом, який учні читали 
чи чули раніше на уроці . 
�� Потім у розділі Grammar2know подано правила та наведено приклади – це дає можливість 

представити граматичну структуру максимально чітко та зрозуміло .

За такого підходу до презентації нових граматичних структур ми можемо бути впевненими, що учні 
працюють самостійно та незалежно на кожному етапі ознайомлення .

На рівні pre-intermediate особливо важлива перша стадія – фокусування, адже презентована струк-
тура може бути знайома учням з попередніх уроків, і такий підхід дасть їм змогу вдосконалити 
та покращити свої знання завдяки вже наявній базі .

2. Попросіть учнів пояснити вам правило

Коли ви пояснюєте граматичні правила, то часом важко позбутися сумнівів – чи все учні зрозу-
міли . А якщо ви попросите учнів пояснити правило вам, то відразу побачите, наскільки добре 
вони засвоїли матеріал . Буде набагато краще, якщо ви запропонуєте їм навести власні приклади, 
замість запитувати «Do you understand?» – адже відповідь однозначно буде «Yes», навіть якщо 
це не так .

Виконуючи вправи розділу Grammar2know, учні мають наводити і приклади з текстів, і свої власні . 
І якщо їхні приклади адекватні, то можна бути певним, що вони засвоїли граматику уроку . Якщо 
ж ні – повторіть стадію фокусування, приділяючи більше часу та уваги значенню та формі нової 
граматичної структури . 

Найімовірніше, що на початковому етапі ваші учні будуть це робити неохоче, сподіваючись, що ви 
зробите роботу за них . Але будьте терплячими та наполегливими, як радять автори підручника 
Real Life, і допоможіть учням стати більш упевненими та самостійними за допомогою нових методів 
роботи з граматичним матеріалом підручника . Коли учні відчують переваги такого підходу, вони 
з більшою охотою вивчатимуть граматику .
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3. Приділіть увагу практиці

Після введення нової граматичної структури слід належно відпрацювати її .

Якщо учні не вповні засвоїли нову граматичну структуру, поясніть та відпрацюйте її ще раз, вико-
ристовуючи завдання з робочого міні-зошита – Mini Workbook, – уміщеного в кінці підручника .

Тільки коли ви будете впевнені, що цю граматичну структуру повністю засвоєно, переходьте до стадії 
говоріння. Цей етап можна назвати продукцією, бо говоріння – це передавання не тільки викладеної 
в підручнику інформації, але й тієї, яку набуто власним досвідом .

4. Зробіть структуру уроку різноманітною

Наведена вище схема подання та закріплення нового матеріалу у класичному комунікативному 
підході до вивчення іноземних мов має назву Presentation – Practice – Production (введення – 
відпрацювання – продукція) .

Але не слід догматично дотримуватися цієї формули . Зробіть презентацію нових граматичних 
структур різноманітною, використовуючи, наприклад, підхід Test-Teach-Test .

Ось як він працює:

1 . Найімовірніше, ваші учні вже стикалися зі структурою, що є предметом вивчення . Якщо 
це так – не пояснюйте їм нічого, натомість попросіть виконати вправу, у якій треба вжити 
цю граматичну структуру (етап Test) .

2 . Учні в парах перевіряють варіанти відповідей, пояснюючи свій вибір . Після цього проведіть 
фронтальну перевірку всім класом . Це значно спростить ваше завдання – ви будете розбирати 
тільки моменти, які були незрозумілими для учнів (етап Teach) .

3 . Після обговорення запропонуйте учням знову виконати завдання - це дасть вам змогу пере-
вірити, чи добре вони засвоїли вивчений матеріал (етап Test) .

5. Створіть ситуацію на уроці

А ось іще один приклад презентації нового граматичного матеріалу: створіть ситуацію, коли в учнів 
не буде іншого варіанту ніж ужити граматичну структуру, яку ви хочете розглянути на уроці . Напри-
клад, тема вашого уроку Future intentions (be going to, planning to, want to, would like to) . Почніть урок 
запитанням “What are your future plans and ambitions?” . Таким чином ви створюєте ситуацію, за якої 
учням доведеться вживати конструкції майбутнього часу . Під час обговорення ви зрозумієте, на-
скільки успішно вони їх використовують . Запишіть на дошці приклади правильно та неправильно 
побудованих речень, і вже на основі цього викладайте нову тему . Таким чином ви не тільки пере-
вірите, що учні знають, але й створите контекст для сприйняття граматики . Після відпрацювання 
нової структури поставте те саме питання, але наголосіть, що учні мають відповідати уважно, ви-
користовуючи нові знання .

Основні переваги поданих вище методів полягають у тому, що:

a) ви заощаджуєте час, не зосереджуючись зайве на матеріалі, який учні вже знають, а поясню-
ючи тільки нові поняття;

b) ви створюєте на уроці елемент змагання, і той, хто дає більше правильних відповідей, буде 
задоволений своєю роботою й відчує впевненість у власних силах;

c) за наявності в класі учнів із різним рівнем володіння мовою ви зможете запропонувати силь-
нішим учням виступити в ролі вчителів та пояснити правила слабшим;

d) створюється контекст та необхідність вживати ту чи іншу структуру, а це сприяє кращому 
запам’ятовуванню та робить сприйняття інформації свідомішим .
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Ефективне навчання письму
У чому особливості письма як навички?

У процесі письмової продуктивної діяльності користувач мови має висловлювати свої думки в формі 
зв’язного та логічного тексту . Це схоже на говоріння, чи не так? Адже й говоріння, і письмо належать 
до продуктивних навичок (productive skills), спрямованих на висловлення думок та передавання 
інформації .

На рівні pre-intermediate годі чекати, що наші учні зможуть вільно й невимушено писати англій-
ською мовою; їм знадобиться допомога та ретельна підготовка – попередні вправи, обговорення, 
введення необхідної лексики тощо . 
Ось чому завдання на розвиток навичок письма треба виконувати в класі, а не залишати на до-
машню роботу .

За шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти учні на рівні pre-intermediate, 
повинні вміти складати короткі, прості письмові висловлювання: особисті листи, листівки, повідом-
лення, записки, тексти, в яких переважно йдеться про загальні потреби, знайомі місця, хобі, роботу 
тощо . Як правило, це тексти, що складаються з коротких, елементарних речень . Написати довгий 
зв’язний текст – ще непосильне завдання для учнів на цьому рівні . (ЗРМО, ст. 240)

Що таке підготовка до створення письмової продукції?

Розділи для розвитку навичок письма в підручнику Real Life побудовано за принципом ретельної 
підготовки до створення письмового повідомлення, згідно з яким учні:

1 . проводять колективне/парне обговорення питань, обмінюються ідеями та розвивають їх;
2 . окреслюють, про що вони збираються писати (ідеї, лексика тощо);
3 . планують, як вони будуть писати (формат, стиль, кількість абзаців);
4 . у класі пишуть чорновий варіант;
5 . перевіряють та редагують свою чернетку та чернетку іншого учня;
6 . пишуть остаточний варіант письмової роботи (в класі або вдома) .

Такий підхід дуже важливий ще й тому, що, по-перше, для продукування тексту треба мати ідеї (про 
що писати) та знання мови (яку граматику та лексику вживати) .
А по-друге, учні повинні мати певне уявлення про структуру й вигляд письмового повідомлення 
(як його оформити) та редагування (перевірка та створення остаточного варіанту) .

Ось чому етапи цього підходу слід проходити колективно . Дискусія та навіть редагування в парах 
або групах сприяє мотивації учнів та дає практичну користь – привчає їх уважно аналізувати власний 
текст та працювати більш незалежно (без допомоги вчителя) .

Чи отримують учні за такого підходу уявлення про структуру письмового 
тексту?

Усім письмовим завданням у підручнику Real Life Pre-Intermediate передує секція Phrases2know 
або Words2know, у якій учні ознайомлюються з лексикою та відпрацьовують її застосування, щоб 
потім за потреби використати . 

Але крім відповідної лексики та граматики, на цьому рівні важливо також дати учням чітку модель, 
зразок або приклад того, що вони мають написати . 
Тому конче треба обговорити з учнями, як буде виглядати текст (його структуру, поділ на абзаци) 
перед тим, як вони почнуть писати чорновий варіант .

У робочому зошиті учні знайдуть докладний, систематичний і поетапний розбір процесу виконання 
всіх видів письмових робіт, які запропоновано в підручнику . 
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Чи треба виправляти всі помилки?

Не варто сподіватися від наших учнів на рівні pre-intermediate бездоганного письма . Якщо ми над-
мірно наголошуватимемо на помилках учнів, це може знеохотити їх виконувати письмові завдання – 
вони просто втратять впевненість у своїх силах та здібностях .

Щоб не позбавити учнів мотивації (якої, зазвичай, і так бракує) та справді допомогти їм розвинути 
навички письма, треба проаналізувати, а можливо – навіть переглянути власний підхід до виправ-
лення помилок . 

Які критерії оцінювання письмових робіт слід застосовувати?

Перевіряючи роботи, ми маємо бути чесними, неупередженими та послідовними . Важливо усвідо-
мити, чого саме ми сподіваємося від робіт наших учнів, виходячи з самого завдання .

Наприклад, у вправі 9 на ст . 27 учням запропоновано написати листа своєму іншомовному другові, 
використовуючи наданий приклад, а також вирази з секції Phrases2know . 

Тут нашими критеріями оцінювання мають стати такі показники: 
�� чи виконав учень усі пункти завдання; 
�� чи правильно він використав вирази з секції Phrases2know;
�� чи дотримався він запропонованого формату – в нашому випадку йдеться про неофіційний 

лист (informal letter);
�� чи те, що він написав, загалом зрозуміле .

Вашим учням не завадило б також знати критерії оцінювання, щоб зрозуміти, чого ви від них спо-
діваєтеся, до того як вони почнуть писати . 
Звичайно ж, крім вищезгаданих критеріїв ми повинні також брати до уваги використання мови 
на письмі .

Які саме помилки треба виправляти?

Виправляйте тільки ті помилки, які виявляються за критеріями оцінювання, що їх ви попередньо 
розробили та обговорили з учнями .

Не концентруйте увагу виключно на правильності граматики та правопису . Безперечно, ми, вчителі, 
відразу бачимо всі лексико-граматичні помилки та хочемо дати учням правильний варіант . 

Але не менш важливо брати до уваги такі речі: 
�� наскільки логічно висловлено основну думку; 
�� чи використано відповідну лексику;
�� чи достатньо розбірливий почерк;
�� чи дотримано формату письмової роботи;
�� чи правильно вжито пунктуацію .

Виправити чи залишити? 

У всіх учителів відразу виникає бажання виправити: закреслити помилку й написати правильний 
варіант . Але такий підхід не допоможе нашим учням розвивати важливу навичку – вдосконалювати 
написане та самостійно виправляти помилки .
Набагато ефективніший прийом – підкреслити помилку в тексті, а на полях поставити значок, 
що вказує на тип помилки (correction code) .
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Наприклад:
Позначення Значення Приклад

T Wrong Tense I lived here all my life.
WW Wrong Word I did a mistake.
Art. Article My father is engineer.
Gr. Grammar mistake Why you not tell me this?
Sp. Spelling mistake I went on holliday.
WO Word Order I never am late for work.
Prep. Preposition I go to school on car.
P Punctuation I don’t study on sundays.
? Meaning isn’t clear I was going but I know it.
λ Missing word I went Lviv last month.

Учні мають самі знайти помилку та виправити її .

Ви неминуче будете знаходити помилки в учнівських письмових роботах . Однак не слід звертати 
увагу тільки на них . Похваліть учнів за те, що вони написали правильно побудовані та зрозумілі 
речення – виділіть ці речення зеленим текстовим маркером або поставте позначку на полях .

Учні мають відчувати, що вони впоралися з завданням та досягли певних успіхів . Частіше заохочуйте 
їх, тоді вони будуть впевненіші у власних силах та знаннях .
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Skills Multi-ROM
До робочого зошита Real Life входить комп’ютерний диск Skills Multi-ROM – прекрасний ресурс для 
самостійної роботи вдома чи в класі, для додаткового відпрацювання всього вивченого матеріалу 
в захопливому сучасному форматі .

Як використовувати Skills Multi-ROM?

Важливо, щоб диск став вашим помічником – тобто підсилював та закріплював навчальний матеріал, 
привчаючи учнів до самостійної роботи вдома, водночас економлячи час уроку . Щоб досягти цього 
та бути впевненим, що учні справді працювали з диском удома, оптимальним алгоритмом є вико-
нання та самоперевірка завдань удома з обов’язковим обговоренням, повторною перевіркою 
та консолідацією в новому контексті (залежно від типу вправ) у класі.

Що саме знайдуть учні на диску?

�� SKILLS – додаткові завдання для розвитку читання, аудіювання, говоріння та письма . Завдання 
з читання та аудіювання базуються на текстах та аудіоматеріалах підручника Real Life – тобто, 
це чудова можливість для учнів ще глибше опрацювати вже знайомий текст, виконуючи інше 
завдання до нього .
�� VOCABULARY – відпрацювання лексики в різноманітних вправах, згрупованих у 14 лексичних 

тем, що найчастіше трапляються на екзаменах .
�� UNITS – усі додаткові завдання для самостійної роботи учнів, згруповані по розділах 

підручника .
�� TESTS – електронний варіант тестів на самоперевірку, що містяться в робочому зошиті . 
�� MINI DICTIONARY– повна лексична база певного рівня (pre-intermediate) з транскрипціями, 

можливістю прослухати вимову слів, дефініціями та прикладами використання лексики .
�� PHONETIC CHART – фонетична таблиця, яка допоможе учням розібратися з позначеннями, 

що використовуються в транскрипції, прослухати вимову кожного звуку окремо та в трьох 
прикладах .
�� GRADEBOOK – електронний журнал результатів виконання тестів із диску (бали та відсоток 

правильних відповідей) .

Чи комфортно буде учням самостійно користуватись диском?

Напередодні першого використання диску ознайомте учнів із опціями, що супроводжують усі 
завдання, та поясніть, що в них є чудова можливість побачити всі правильні відповіді, щоб а) пере-
вірити себе, б) проаналізувати правильні відповіді, адже під час уроку ви повертатиметься до цих 
завдань, і учні (якщо вони справді попрацювали вдома) зможуть легко впоратися з ними . 
Користуючись диском, учні мають можливість: 
�� перевірити відповіді після виконання завдання (опція Check Answers),
�� прочитати правильні варіанти відповідей без виконання завдання (опція Show Answers),
�� спробувати виконати вправу повторно (опція Restart),
�� роздрукувати завдання (опція Print) .

Чи треба учням у класі ще раз виконувати завдання з диску?

Час від часу ви можете попросити учнів виконати в класі завдання з диску, які належало опрацювати 
вдома . Так ви зможете бути впевнені, що учні справді працювали з диском удома, та стимулювати 
їх серйозно ставитися до цього типу роботи . Навіть якщо у вас немає можливості роздрукувати 
завдання з диску чи скористатися інтерактивною дошкою в класі, ви можете провести перевірку 
усно, переформатовуючи завдання .
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Наприклад,

Розділ SKILLS. Listening 1 (завдання до впр . 9, ст . 11, аудіозапис 1 .14)

У класі учні прослухали розмову між Монікою та Заком, фокусуючись на питаннях, які зазвичай 
ставлять під час знайомства (секція Phrases2know) . Вдома ж учні мають прослухати цей діалог 
ще раз із диску та виконати завдання True/False – тобто, вони вже будуть концентруватися не тільки 
на питаннях, а на змісті розмови, її деталях .
На наступному уроці під час перевірки домашнього завдання ви можете попросити учнів:

а) пригадати якомога більше інформації про Моніку та Зака;
б) надати одне одному і правдиві, і хибні твердження про обох студентів, щоб інші учні (або 

ж команда-суперник) скоригували неправильну інформацію;
в) відповісти на ваші питання про Моніку та Зака, які ви легко сформулюєте, спираючись на твер-

дження в завданні на диску .

Розділ SKILLS. Reading1 (завдання до тексту Time Twins ст . 4)

У класі учні читали текст, щоб з’ясувати, кого саме з героїв стосуються твердження у вправі 4 . Вдома, 
перечитуючи текст із диску, учні виконують завдання на множинний вибір (multiple choice), питання 
якого не повторюють вправу 4 з підручника, а вимагають зосередження на інших деталях статті .

На наступному уроці переформатуйте опції, подані у множинному виборі, на правдиві та хибні 
твердження (true/ false) та зачитайте в класі, щоб учні вирішили, які з них правильні . Або ж зачитайте 
3-4 питання з диску з 4-ма запропонованими опціями, і попросіть учнів підводитися зі своїх місць, 
коли почують правильну, на їхню думку, відповідь .

Із вищезазначених варіантів перевірки вправ із диску варто використовувати щоразу якійсь один, 
витрачаючи на це не більше як 3-4 хвилини уроку . Такий підхід демонструватиме учням важливість 
систематичного опрацювання завдань із диску Skills Multi-ROM, який стане неодмінною складовою 
їхньої роботи вдома .
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Глосарій сучасної методичної 
термінології
consolidation узагальнення та закріплення; завдання, що дають можливість комп-

лексно опрацювати вивчений матеріал і закріпити набуті знання

controlled practice перший етап роботи з новою лексикою чи граматикою . Метою за-
вдань на етапі контрольованої практики є розвиток навичок правиль-
ного використання щойно вивчених слів чи граматичних структур . 
 Типовими завданнями є відкриття дужок, множинний вибір чи па-
рафраз поданих речень – тобто вправи, де є лише один правильний 
варіант. Коли учні достатньо повправлялися у використанні вивче-
ного матеріалу в простому контексті, час переходити до вільної 
практики (freer practice) – завдань, у яких учні мають можливість 
розвинути навички говоріння чи письма з використанням нового 
матеріалу. Точність і правильність на цьому етапі теж важлива, але 
насамперед увагу слід приділяти вільному та впевненому викорис-
танню вивченого на уроці матеріалу, особливо в персоналізованому 
контексті, тобто коли учні розказують про власне життя та досвід.

elicit (the key words) активно спонукати / заохочувати учнів дійти певного висновку, 
зрозуміти правило чи здогадатися про значення нової лексики само-
стійно – за підтримки, але без прямої допомоги з боку вчителя . 
Eliciting може включати візуальну підтримку (малюнки, фотографії), 
запитання чи твердження, що активізують призабуті знання або 
ж наштовхнуть учнів на думку.

extend an activity поглибити, розширити завдання

extended reading завдання на читання, що охоплюють великі тексти, більші за ті, які 
опрацьовуються в класі; домашнє читання, читання для задоволення .
Відрізняється від intensive reading – інтенсивного читання, яке скла-
дається з детального опрацювання текстів та відбувається безпо-
середньо на уроці.

extension activities завдання (часто додаткові), спрямовані на поглиблене вивчення та оп-
рацювання матеріалу

feedback «зворотній зв’язок», обговорення результатів діяльності учнів 
на уроці; відгук вчителя (усний чи письмовий) щодо роботи учнів . 
Перша реакція вчителя щодо результатів, яких досягли учні, ви-
конуючи завдання, має стосуватися змісту (feedback for content). 
На цьому етапі слід підсумувати інформацію, що її учні з’ясували під 
час обговорення чи роботи в парах, привернути увагу до цікавих фак-
тів, викладених у творі, тощо. Другий етап стосується безпосеред-
ньо правильності виконання завдання (feedback for accuracy). 

input lessons уроки, на яких вводиться новий лексичний чи граматичний матеріал
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integrated skills 
sections

розділи підручника, спрямовані на розвиток не однієї мовленнєвої 
навички, а декількох одночасно

less controlled 
activities

види діяльності на уроці, під час яких учні використовують вивчену 
лексику чи граматику в більш довільному та персоналізованому кон-
тексті . Таким чином, учні менш обмежені у мовних засобах для вира-
ження своєї думки (див . controlled practice, freer practice) .

mingle форма роботи учнів на уроці, що передбачає вільне пересування 
по класу з метою виконання завдання

open pair 1) пара, склад якої, на відміну від closed pair, може змінюватися в про-
цесі виконання завдання; 2) пара учнів, що виконує завдання перед 
рештою класу .

peers учні, що вчаться в одній групі

personalise the 
sentences

скласти речення про себе

predicting здогади учнів стосовно матеріалу на читання, аудіювання, говоріння

prompts (cues) підказки від учителя для полегшення чи пришвидшення виконання 
завдання

scanning (reading) швидке вибіркове читання задля розуміння якоїсь конкретної інфор-
мації з тексту (найчастіше імен, географічних даних, числової інфор-
мації – номерів телефонів, проміжків часу, цін тощо) . Читаючи текст 
у такий спосіб, ми шукаємо потрібні нам слова та ігноруємо інші .

skimming (reading) швидке читання задля загального розуміння змісту тексту або його 
головної ідеї, швидке ознайомлення, «читання по діагоналі» . 
У реальному житті ми читаємо по діагоналі, аби з’ясувати, чи цікава 
нам ця інформація, чи варто читати її детально. В процесі читання 
по діагоналі ми вихоплюємо окремі слова та вирази, що дає нам 
загальне бачення та розуміння тексту. Учнів слід цілеспрямовано на-
вчати такої техніки читання, а це означає, що треба чітко давати 
інструкції та встановлювати часовий ліміт на роботу з текстом. 

sub-skills допоміжні навички та вміння читання, аудіювання тощо (skimming, 
scanning, intensive reading тощо)

target language цільовий мовний матеріал (лексика чи граматика, що вивчається саме 
на цьому уроці чи в цьому розділі) 

transfer activity завдання, для виконання якого учні послуговуються наданою мо-
деллю, але створюють власний продукт (наприклад, складають діалог, 
користуючись тим, який вони щойно прочитали чи прослухали)
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Методичний словничок 
молодого вчителя 
accuracy  вміння правильно використовувати лексику, граматичні структури 

та вимову мови, що вивчається

authentic-looking 
texts 

тексти, подібні до автентичних

background notes  довідкова інформація, пояснення реалій та фактів, поданих у певному 
розділі підручника

CEF (Common 
European 
Framework) 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання; (Документ Ради Європи з питань співпраці 
в галузі культури, Комітету з освіти, Відділу сучасних мов, Страсбург) .

caption  підпис під/над ілюстрацією

collocation  усталене словосполучення

clues from visuals  візуальна допомога, підказки у формі наочності

clues in the text  підказки в тексті

cultural awareness  обізнаність учнів щодо культурних особливостей, правил 
мовленнєвого етикету, тощо країни, мова якої вивчається

downloadable 
grammar 

граматичні завдання, які можна завантажити на комп’ютер

drill  техніка багаторазового повторення слів і структур з метою полегшити 
запам’ятовування та виробити навичку правильно їх вимовляти

emphasis  наголос, акцент, виділення

extension activity  додаткове завдання для глибшого опрацювання вивченого матеріалу

extract information 
from the text 

знаходити потрібну інформацію в тексті

facilitate the 
discussion 

сприяти дискусії

fluency  вміння вільно та швидко розуміти іноземну мову та послуговуватися 
нею в усному й писемному мовленні

gap-fill (fill-in) 
exercises 

завдання на заповнення пропусків у реченні/тексті відповідним 
словом чи фразою

gist (gist listening)  основна ідея (слухання для розуміння основної ідеї)

high-frequency 
power vocabulary 

найбільш уживана лексика

interactive 
whiteboard 

інтерактивна біла дошка

interactive activity  завдання на активізацію мовленнєвих навичок (зазвичай діалогічного 
типу, що включає активне обговорення матеріалу)

language functions  мовні функції (використання виразів та речень на висловлювання 
згоди, заперечення, вибачення, запрошення, тощо)

language tests  тести з лексики та граматики
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matching  завдання на пошук відповідностей 

monitoring  спостереження за роботою учнів над завданням, керування діяльністю 
учнів на уроці та її оцінювання 

multi-word verbs  фразові дієслова

multiple choice 
exercises 

завдання на вибір однієї правильної відповіді з кількох 
запропонованих варіантів

optional activity  варіативне завдання, необхідність виконання якого визначає сам 
учитель, залежно від особливостей уроку, групи, рівня учнів тощо

photocopiable 
activities 

додаткові завдання, які можна скопіювати та використати в класі 

placement tests  тести, що визначають рівень володіння мовою (зазвичай 
використовуються для розподілу учнів у групи)

prompt questions  запитання, що допомагають учням здогадатися про значення слів 
чи зрозуміти певний матеріал

pre-reading tasks  підготовчі завдання, що передують читанню тексту

quiz  вікторина

recycle (the material 
taught) 

повторювати, закріплювати матеріал

reference materials  довідкові матеріали

review the meaning  ще раз повторити значення (слова/словосполучення тощо)

scrambled word  слово, в якому літери переміщено (використовується, щоб учні могли 
вгадати значення слова та правильно його написати)

self-assessment test  тест на самоперевірку

skills activities  завдання на розвиток мовленнєвих навичок 

skills tests  тести з чотирьох мовленнєвих навичок: говоріння, аудіювання, 
читання, письмо

stick figure  схематичне зображення людини на дошці для пояснення 
мовленнєвого матеріалу

students’ awareness  обізнаність учнів

syllabus  програма курсу

tapescripts  запис тексту на аудіювання

time-limit  часове обмеження на виконання завдань (важливе в завданнях 
на швидке читання, наприклад, scanning/skimming)

timeline  часова лінія, схематичне зображення минулого, теперішнього 
та майбутнього часів 

word map  семантична карта, групування слів навколо ключового слова 

word race  швидке пригадування слів

warm-up exercise  мовна розминка, короткі завдання, зазвичай на говоріння, на початку 
уроку

worksheets  письмові завдання для учнів

workshop  семінар, дискусія

write a draft  написати чорновий варіант твору чи іншого письмового завдання

zooming  збільшення тексту, малюнка
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4Students2know: учнівський глосарій
act out the dialogues розіграйте діалог
add more phrases додайте більше виразів
article стаття, артикль
brief answers короткі/ стислі відповіді
caption підпис під/над фотографією чи ілюстрацією
check your answers перевірте свої відповіді
clues підказки
collocation усталене словосполучення
compare your answers порівняйте свої відповіді
complete the gaps заповніть пропуски
conclusion висновок
definition визначення
explain поясніть
extra зайвий
find the differences знайдіть відмінності
find out віднайдіть, з’ясуйте
guess здогадайтесь
give reasons надайте пояснення
heading заголовок
in bold жирним шрифтом
in pairs у парах
introduction вступ
jumbled sentences речення із переставленими місцями словами
listen to the conversation прослухайте розмову
make a list складіть список/перелік
match з’єднайте/доберіть за змістом
notes нотатки
poll опитування
prompt підказка
predicting передбачення
pronunciation вимова
put the events in the correct order розставте події у правильному порядку
put the words in the correct column розмістить слова у відповідну колонку
repeat повторіть
rule правило
questionnaire опитування
quiz вікторина, короткий тест
scanning швидке читання, аби знайти певну інформацію
skimming швидке читання для загального розуміння 
spot  the false information знайдіть неправдиву інформацію
survey дослідження
swap books обміняйтесь підручниками
syllable склад
table табличка
take turns виконайте по черзі
underline підкресліть
word race пригадування слів наввипередки

� Photocopiable for students
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REAL LIFE навігатор
Active Study (SB) розворот підручника з матеріалами для активного повторення 

та закріплення викладеного в попередніх двох розділах

ActiveTeach комп’ютерний диск для вчителя, що містить електронну версію 
підручника та велику кількість додаткових навчальних ресурсів 
до курсу Real Life

Culture2know (TB) секція книги для вчителя, що містить додаткову інформацію 
культурологічного спрямування для покращення ефективності уроків

Exam Strategies/
General skills (SB)

загальні та екзаменаційно-спрямовані стратегії виконання завдань 
на читання та аудіювання, розташовані на зворотній обкладинці 
підручника

Exam tests (WB) три тести екзаменаційного формату в кінці робочого зошиту; містять 
завдання на читання, аудіювання та використання мови та розподіл 
балів за виконання кожного з них

Exam tips (WB) стислі поради щодо ефективного виконання екзаменаційних завдань, 
подані в розділі Exam trainer робочого зошита

Exam topic 
wordlist (WB)

список слів, згрупованих за типовими екзаменаційними темами

Exam trainer (WB) розділ у робочому зошиті, що крок за кроком тренує учнів швидко 
та ефективно виконувати екзаменаційні завдання

Functions list (WB) банк виразів та мовленнєвих кліше, що стануть у пригоді в різноманітних 
комунікативних ситуаціях . Використовується на уроках розвитку навичок 
усного мовлення та під час самостійної підготовки усних презентацій .

Grammar2know (SB) секція підручника, що містить докладні та водночас прості пояснення 
граматичного матеріалу з прикладами його використання

Grammar Plus 
(SB: Mini Workbook)

додатковий граматичний матеріал, спрямований на поглиблене 
вивчення та розширене опрацювання активної граматики розділу

Grammar 
Reference (WB)

стисло викладений довідковий граматичний матеріал розділу 
підручника

Mini Workbook (SB) додатковий робочий зошит, розташований в кінці підручника . Містить 
завдання з лексики та граматики з маркуванням рівня складності, 
що повністю відповідають змісту підручника, та додаткові секції 
Grammar Plus зі стислими поясненнями та практикою вживання 
граматичних структур підвищеної складності .

4Students2know: учнівський глосарій
act out the dialogues розіграйте діалог
add more phrases додайте більше виразів
article стаття, артикль
brief answers короткі/ стислі відповіді
caption підпис під/над фотографією чи ілюстрацією
check your answers перевірте свої відповіді
clues підказки
collocation усталене словосполучення
compare your answers порівняйте свої відповіді
complete the gaps заповніть пропуски
conclusion висновок
definition визначення
explain поясніть
extra зайвий
find the differences знайдіть відмінності
find out віднайдіть, з’ясуйте
guess здогадайтесь
give reasons надайте пояснення
heading заголовок
in bold жирним шрифтом
in pairs у парах
introduction вступ
jumbled sentences речення із переставленими місцями словами
listen to the conversation прослухайте розмову
make a list складіть список/перелік
match з’єднайте/доберіть за змістом
notes нотатки
poll опитування
prompt підказка
predicting передбачення
pronunciation вимова
put the events in the correct order розставте події у правильному порядку
put the words in the correct column розмістить слова у відповідну колонку
repeat повторіть
rule правило
questionnaire опитування
quiz вікторина, короткий тест
scanning швидке читання, аби знайти певну інформацію
skimming швидке читання для загального розуміння 
spot  the false information знайдіть неправдиву інформацію
survey дослідження
swap books обміняйтесь підручниками
syllable склад
table табличка
take turns виконайте по черзі
underline підкресліть
word race пригадування слів наввипередки
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Objectives Box (SB) табличка з навчальними цілями розділу підручника

Phrases2know (SB) секція підручника, спрямована на розвиток навичок усного 
та писемного мовлення, яка містить вирази, стійкі словосполучення 
та мовленнєві кліше з різноманітним стилістичним забарвленням, 
що застосовуються в певних комунікативних ситуаціях

Real Time (SB) останній розворот кожного непарного розділу підручника, 
зосереджений на розвитку навичок говоріння та письма з активною 
консолідацією вивченого матеріалу

Self-Assessment 
Tests (WB)

завдання для самостійної перевірки та консолідації вивченого 
матеріалу . Відповіді до завдань подано в кінці робочого зошита . 

Skills Multi- 
ROM (WB)

комп’ютерний диск для учнів, який містить додаткові завдання 
на розвиток усіх мовленнєвих навичок і використання лексики 
та граматики, що вивчається в підручнику (вкладений в кінці робочого 
зошита)

Test master банк тестових завдань на диску для вчителя ActiveTeach

Word list (SB) вичерпний банк лексики, яка вивчається в межах курсу Real Life pre-
intermediate (подається посторінково, з транскрипцією слів, в кінці 
підручника)

Words2know (SB) секція підручника, що містить активну лексику уроку . Аудіозапис усіх 
слів із секції Words2know подано на аудіодиску для вчителя .



65�� Real Life Teacher’s Companion

З думкою про успішного 
учня, досвідченого вчителя 

і європейську освіту!
Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, який ґрунтується на заса-
дах особистісно зорієнтованого, компетентісного і діяльнісного підходів, учителі іноземних мов 
повинні забезпечити всі умови для формування ключових і предметних компетентностей в учнів, 
а також розвитку академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей.

У цьому вчителеві англійської мови суттєво допомагають сучасні автентичні підручники.

Разом із тим, очевидно, що для справді ефективної роботи з автентичними навчальними ресурсами 
вчителю англійської мови, а особливо молодому педагогові, потрібен помічник, який би роз’яснював 
задум авторів підручника, давав практичні поради щодо реалізації методичних засад, скеровував 
дії вчителя впродовж усіх 45 хвилин уроку, допомагаючи досягти кінцевої навчальної мети.

Саме для цього й було розроблено Teacher’s Companion – методичний посібник, що відповідає вимо-
гам досвідчених учителів англійської мови та прийде на допомогу молодим педагогам, підвищить 
якість викладання й урізноманітнить опанування учнями англійської мови.

Звичайно, кожен педагог повинен мати власний простір для створення авторських ідей та мето-
дик. Власне, розроблені зразки уроків до першого розділу, які ви знайдете у Teacher’s Companion, 
дають змогу кожному вчителеві взяти за основу запропонований матеріал – і проявити ініціативу, 
сформулювати своє бачення та розробити власні підходи до проведення уроків, ґрунтуючись 
на автентичному матеріалі.

Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання учні повинні розуміти автентичні 
тексти різних жанрів і стилів. Саме автентична література та вміння працювати з нею збіль-
шують шанси учня отримати гарний результат ЗНО з англійської мови. Отже, вчитель повинен 
досконало володіти методикою викладання іноземної мови за сучасними автентичними навчаль-
ними ресурсами, і саме в цьому допоможе Teacher’s Companion.

Велике функціональне значення мають методичні статті та глосарії, включені в посібник – вони 
дуже допоможуть учителеві в роботі, адже знання й розуміння методичної термінології, стратегій 
виконання різних завдань – це запорука успішного проведення уроку.

Матеріал викладено українською мовою, і це також спростить завдання вчителя – спланувати 
та провести кожен урок у відповідності до задуму авторів, з користю для учнів та з задоволенням 
для себе.

Таким чином, слід відзначити актуальність видання даного посібника та його методичну цінність 
як відмінного ресурсу для підвищення професійної майстерності вчителя.

Основним кредо цього методичного порадника є:

«З думкою про успішного учня, досвідченого вчителя і європейську освіту!»

Світлана МАТИС, 
методист Навчально-методичного центру освіти м. Львова
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