
Навчально-методичний комплекс з англійської мови

««Start Up!Start Up!»»
для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Переможець Всеукраїнського конкурсу підручників 2011 р!

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(наказ від 07.02.2012 р. № 118)



 Враховує рекомендації Ради Європи з мовної освіти

 Відповідає положенням Державного стандарту
початкової загальної освіти та новій програмі з іноземних мов

Навчально-методичний комплекс (НМК)
««Start Up!Start Up!»» складається з: 

• підручника з аудіодиском (тексти озвучено носіями мови!)
• робочого зошита з прописами
• книги для вчителя
• комплекту флеш-карток (flashcards)

 Відповідає новітнім тенденціям методичної науки



Головними принципами НМК є:
• комунікативна та діяльнісна спрямованість
• навчання під час гри
• візуалізація з аудіосупроводом
• врахування вікових особливостей учнів
• орієнтація на особистісний розвиток школярів
• динамічність і поступове зростання рівня
складності матеріалу
• циклічність повторення за методом спіралі (spiral 
progression) – приєднанням нового матеріалу до
вже вивченого
• комплексний характер усіх компонентів НМК



Підручник: 
 має чітку структуру
 містить різні типи і форми завдань (ігрові, творчі, проектні) 
для формування й перевірки усіх необхідних базових умінь
+ вправи на підстановку за візуальними опорами для самостійного
відтворення вивченого
вирізняється великою кількістю ілюстративного матеріалу
з автентичним аудіосупроводом
 має зручний формат для роботи, що відповідає
євростандарту



Підручник складається з 5 розділів:
Unit 1. My Family, Friends and Me
Unit 2. Toys
Unit 3. Animals
Unit 4. Holidays
Unit 5. School

+ ілюстрований словник
+ скрипти до усіх вправ на диску
+ пояснення до поданих ігор



У кожному розділі
по 7 уроків



Останній урок кожного розділу:
підсумковий – перевірка знань у формі гри



СТРУКТУРА УРОКІВ:
1) введення нових ЛО і граматичних конструкцій за допомогою візуальних опор

(фото, малюнки) та аудіозаписів;
2)  закріплення нових лексичних одиниць й граматичних явищ;
3) опрацювання алфавіту;

Натисніть для

прослуховування



4) відтворення вивченого матеріалу;             5) мовленнєва гра чи проектна робота.

(!) З підручником разом слід використовувати диск для виконання завдань
з аудіювання і робочий зошит – для письмових вправ.



Важливим аспектом при вивченні іноземної мови є навчання аудіювання –
і хто як не носії мови можуть якнайкраще допомогти у цьому?!

Диск до підручника «Start Up!» містить:

• фонетичні вправи і завдання для аудіювання до вправ підручника,
озвучені носіями мови!
• пісні, мелодії, римування, вірші

вправи на
підстановку

Натисніть для
прослуховування



Диск допоможе:
• зануритися в іншомовну атмосферу
• призвичаїти дітей до сприйняття на слух
справжньої англійської мови
• запобігти утворенню можливих психологічних бар’єрів
при іншомовному спілкуванні
• сформувати правильну вимову

До підручника «Start Up!» безкоштовно додається аудіодиск –
перевіряйте комплектацію при купівлі!

Натисніть для

прослуховування



Робочий зошит містить:
• прописи (з можливістю писати як правою, так і лівою рукою!)
• творчі вправи
• завдання для аудіювання (тексти для вчителя)
• завдання для говоріння (мовленнєві зразки)
• велику кількість малюнків
• вкладиш із кольоровими наклейками!



У робочому зошиті пропонуються різноманітні типи завдань, серед
інших, наприклад, такі:

лічба пошук
відповідностей

завдання
з аудіювання

зіставлення

It’s 
a jaguar



уроки повторення



Книга для вчителя має зручну структуру з копіями сторінок
підручника та містить:
• методичні рекомендації
• поурочне планування
• креативні ідеї
• дидактичний матеріал для ксерокопіювання (у додатках)



Все на допомогу як вчителю, так і учням!
Книга для вчителя допоможе зекономити час на підготовку до уроків.
А flashcards (лексичні картки для закріплення навчального матеріалу) –
це ще один спосіб зробити уроки цікавішими, а навчання – ефективнішим!

Флеш-картки є складовою НМК ««Start Up!Start Up!»»,
та можуть використовуватися і окремо!

Комплект флеш-карток містить:
• літери англійського алфавіту з ілюстраціями;
• цифри від 1 до 10;
• кросворди, ребуси, анаграми;
• цікаві завдання й ігри на закріплення лексики

Комплект флеш-карток містить:
• літери англійського алфавіту з ілюстраціями;
• цифри від 1 до 10;
• кросворди, ребуси, анаграми;
• цікаві завдання й ігри на закріплення лексики



Сподіваємося, що Вам сподобається
навчально-методичний комплекс

«Start Up!» для 1, 2, 3, 4 класів ЗНЗ
і він сприятиме підвищенню

зацікавленості школярів у вивченні англійської мови, 
розширенню кругозору та творчому розвитку.

Бажаємо успіхів!



Дивіться вебінари, майстер-класи від авторів
і стежте за всіма новинками та акційними пропозиціями

від видавництва «РАНОК»
на http://www.ranok.com.ua!

З питаннями та пропозиціями звертайтеся за телефонами:
095-253-12-21; 068-610-99-46 
Світлана, бренд-менеджер

напряму «Іноземна література» видавництва «Ранок»


