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Англійська для дітей 1 – 4 класів
Рівень Starter
Нове видання курсу поєднує в собі абсолютно нові можливості більш швидкого і
детального знайомства з культурою англомовних країн, оцінювання рівня знань та
наявність цифрових ресурсів з тими можливостями першого видання, які вже
сподобалися батькам, учням і вчителям: швидкий розвиток мовленнєвих навичок дитини,
тренувальні вправи з розвитку основних навичок, програма унікальних фонетичних
вправ, правила поведінки в суспільстві і комплексне тестування.
Характерними рисами другого видання є більш швидкий розвиток адаптації в реальному
світі з підтримкою DVD, інтерактивна практика он-лайн, нова і оновлена система
оцінювання і матеріалів для тестування, а також додатковий фокус на розділах про
культуру.
Основні характеристики:
• В розділ Fluency Time! вводиться функціональна, повсякденна мова, щоб учні
могли підтримувати бесіду з самого початку;
• Практичні проекти і цільові вправи забезпечують задоволення в навчанні,
мотивуючи розмовну практику;
• Додаткові сторінки про культуру пропонують більшу різноманітність і можливості
для культурних порівнянь;
• Online Practice, де вчитель може задавати завдання і відстежувати їх виконання
учнями;
• Безліч додаткових ресурсів для вчителів та учнів;
• Навчальний посібник (Книга для учня) має дуже чітку методологію з завданнями
для кожного уроку і ретельно організованими завданнями для підтримки навчання
учнів;
• Кожен розділ починається з чіткої лексичної і граматичної презентації для того, щоб
представити нову тему. Навчальний план ускладнюється від розділу до розділу і
спонукає дітей досягти більших результатів;
• Уроки в розділі Skills Time! забезпечують чітко структуровану програму розвитку
навичок, таким чином, аудіювання, говоріння і навички грамотності постійно
поліпшуються;
• Вивчення звуків - це просто і весело! Діти вчаться розпізнавати і відтворювати звуки
англійської мови, букви, які формують їх, і слова, які їх містять. Це означає, що
кожного звуку навчаються таким чином, щоб було легко його зрозуміти. Процес
навчання спеціально складений для тих, хто не є носієм англійської мови, і
особливо добре структурований для дітей, які не використовують латинський
алфавіт;
• Нові додаткові розділи про культуру в кінці книги пропонують ще більше
різноманітних можливостей для учнів, щоб порівняти життя в своїй країні з життям
англомовних дітей того ж віку. Вони охоплюють такі теми як сім'я, жива природа і

школа, які добре знайомі учням, тому, ґрунтуючись на своєму життєвому досвіді,
вони зможуть про це поговорити;
• Вам потрібна допомога в підготовці до тестів? Наш курс гарно та системно готує до
ДПА в 4-му класі, Cambridge English (YLE) або іспитів Trinity;
• Курс допомагає не тільки досягти успіхів у навчанні, а й розвиває дитину в цілому.
Відповідно до навчального плану використовуються пісеньки і розповіді, які
допомагають дітям розвивати соціальні та емоційні навички, які гарантують успіх як
в класі, так і вдома.
Зміст курсу

Рівень Starter

