
 

S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

 ''ENGLISH FUN” 
для дітей 6-9 років  

Starters 1 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 
Тривалість курсу: в  середньому 12 місяців  
Кількість занять: 114 
Кількість занять на тиждень:  2 
Контроль знань: 20 тестів  

Навчальні матеріали 
Підручники “Family&Friends, 1”, диск, 
MultiROM, роздаткові матеріали, аудіо та відео  
супровід  

Чому батьки обирають для своєї дитини програму “English Fun, 1” в школі іноземних мов 
Speak & Go Kyiv? 

Програма "English Fun, Starters 1" допомагає учаснику спілкуватись англійською вільно та впевнено, розвиває вмін-
ня мислити, вирішувати задачі, аналізувати та приймати рішення. Програма сприяє вихованню та розвитку системи 
цінностей.   

Вчителі мають міжнародне визнання, підтверджене університетом Кембрідж.  

На кожному занятті учасник програми: 

 Спілкується винятково англійською мовою 

 Удосконалює роботу з усіма видами пам’яті 

 Грає, співає та рухається 

 Багато повторює і проговорює 

 Вдосконалює навички говоріння, слухання, читання та пи-
сьма 

 Розвиває цінності сім’ї та дружби 

 Використовує лише оригінальні матеріали 

Теми та типові ситуації для  
“English Fun, Starters 1” 

1. Шкільні речі. 
2. Мої улюблені іграшки. 
3. Який я? (опис людей). 
4. Моя майбутня професія. 
5. В парку. 
6. Моя родина. 
7. Мій одяг. 
8. Мій дім. 

9. Що сьогодні на обід? 
10. Мої друзі. 
11. У зоопарку. 
12. Моя улюблена їжа та напої. 
13. Прибираємо кімнату. 
14. Що ти вмієш робити? 
15. Біля моря. 

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма 
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.  

www.speakandgo.education 

S&G Study Abroad пропонує вивчати та практикувати англійську мову під час канікул та 
відпочинку у програмах від наших унікальних партнерів:  
1) English Active та Discover English в Англії- англійська мова у міжнародному середовищі. 
2) TEG's Camp America - знайомство з культурою Америки та вивчення англійської з носіями 

мови у мальовничих Карпатах. 
3) Активний відпочинок та практика англійської для активних людей в Міжнародному молодіжно-

му таборі "Матриця", Болгарія  
4) Відвідання країни Коперника у турі "Хочу все знати"  
Для всіх учнів школи діє програма лояльності. 

Відгук про нас:  
«З першого класу ненавидів англійську та вчительку у школі! А тут виявляється, що англійську можно вив-
чати весело та цікаво! Вперше в житті написав річну контрольну на 10 балів, чим здивував вчительку, 
рідних та себе! У Speak & Go  дуже класно!» 

Андрій Г. (9 років)   
 

Після закінчення курсу програми "English Fun, 1" учасники отримують сертифікат про проходження програми 
від школи іноземних мов Speak & Go Kyiv.  


