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Lesson 1

Back to school

The classroom

3   Talk to a friend.

CD 1
032   Listen and chant.

 CD 1
021

Number 4. It’s a clock.

clock4wall3

window5

chair8
cupboard7

bookcase2door1

board6

floor

Listen and look. Then listen and say the words.

9

4
door, bookcase, wall, clock, window, board, 

cupboard, chair, floor
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5Greetings. Questions and answers with have got

3  Play the guessing game.

1  Read and match.

CD 1
042  Listen and say.

Hi! How are you?

I’m fine. Thanks.

No, I haven’t.

I’m fine. Thanks.

a

2 b

Hello. How are you?
Have you got a pencil?

I’m fine, thanks.
Yes, I have.
No, I haven’t.

Gramm ar focus

Lesson 2

1

Have you got a
book?

Have you got a book?

Hi. How are you?

Yes, I have.
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A
B

6 Singing for pleasure; the alphabet

2   Say the alphabet.

CD 1
061  Listen and sing.

Lesson 3
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b

a

7Spelling

3  Ask and answer.

CD 1
081  Listen and match.

How do you spell notebook? N-O-T-E-B-O-O-K.

CD 1
092  Listen and say.

What’s this?  It’s a ruler.
How do you spell that? R-U-L-E-R.

Gramm ar focus

Lesson 4

R-U-B-B-E-R

P-E-N-C-I-L

21
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Reading for pleasure; value: perseverance8

CD 0
00

CD 1 
121

2

4

65

3

1 Look. Can you see 
that? It’s the train.

Oh! But the tree 
is on the track!

Run, Flash! Run  
and stop the train! OK.

Stop! Stop the train!

Wow. She’s fast!

It’s no good. 
Hmm. Let’s try 
something else.

She’s there 
again. What’s 
the problem?

S–T–O–P.

Lesson 5

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (krainian edition),
Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (Ukrainian edition),
Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

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

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



2  Look at the pictures and spell the words.

Phonics focus 9

7 8

Thanks, kids!
No problem.

Stop!

3  Find who says …

CD 1
144  Listen and say.

But the tree is 
on the track!

Troy’s grandpa’s got a great big green dragon.

Lesson 6

Phonics
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10

The school bag

Numbers 11–20

3    Ask and answer.

CD 1
172    Listen and chant.

CD 1
161   

How many computer games?

fourteen (14)4

thirteen (13)3

fifteen (15)5

eighteen (18)8

seventeen (17)7

twelve (12)2

eleven (11)1

sixteen (16)6

11

nineteen (19)

twenty (20)10

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 
seventeen, eighteen, nineteen, twenty Lesson 1

Listen and look. Then listen and 
find numbers 11–20.

9

1
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Lesson 2 There’s ... / There are ...

3  Play the action game.

CD 1 
181  Listen, look and number.

CD 1 
192  Listen and say.

There’s a cupboard.             There are some chairs.
There’s 1 window.             There are 12 books.

Gramm ar focus

  There’s a chair.                          1  There are some pencils.

  There’s a clock.                           There’s a bookcase.

There are 
some windows.

...

... ...b d

a c

There’s 1 door.

11

1
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Lesson 3Singing for pleasure

2   Point and say.

There’s a clock. There are some cats.

CD 1
201  Listen and sing.

12
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Lesson 4 Where’s ... ? / Where are ... ? 

1  Read and choose the correct picture.

CD 1
222  Listen and say.

Where’s the pencil? It’s in the cupboard.
Where are the books? They’re on the floor.

Gramm ar focus

3  Look at the picture. Ask and answer.

Where are the notebooks? They’re in the cupboard.

Where are the rulers?

They’re in the cupboard.

Where are the pencils?

They’re under the chair.

b ba a

21

13

1
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Reading for pleasure; value: teamwork  Lesson 5

CD 1
241

2

4

65

3

No problem.

Now?

Oooooh!

Hurry up!

OK!

Aaargghh!

Let’s go!

Whisper, there’s a 
problem at your 
school.

There are 
two burglars 
in the 
classroom.

I’ve got an 
idea. Wait 
here!

Can you check 
this out, Flash?

Let’s go to the 
school. Quick!

What’s 
that?

What 
can we 
do?

There are some  
monsters in here.

1

14
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Well done. Great work.

Yes!

Lesson 6

Phonics

15Phonics focus

Harry’s hall is full of hats.

7 8

I’ve got you!

3  Find who says …

2  Read and say ‘yes’ or ‘no’.

 1 There are three burglars at the school.

 2 The burglars take a computer.

 3 There are some monsters in the classroom.

 4 The children stop the burglars.

Hurry up!

CD 1
264  Listen and say.

1
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21

21 3 4

3 4 5

Learn and  
think

3 + 4 =

6 – 3 =

Think!

Lesson 716 Maths

CD 1
281  Listen and look at the shapes.

 Can you see them in your classroom?

2  Read and answer.

  The tangram is an old Chinese toy.  
What shapes can you see?

3  Look at the tangrams. What shapes are missing?

triangle

circle

square

parallelogram rectangle

My book is  
a rectangle.

I can see a square. I can’t see a circle.

The blue triangle is missing.
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Project

Lesson 8 17 Maths; project

1

b  Use your tangram 
to make a new 
picture.

c    Name the shapes
      in your tangram.

4  Make a tangram.

 a Use your tangram to make the pictures.
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3    Ask and answer.

CD 1
312    Listen and chant.

 CD 1
301

Do you like snakes?

18 Animals

The zoo2

zebra

monkey

hippo

snake

tiger

crocodile

bear

parrot4

2

3

8

5
6

7

zebra, monkey, hippo, parrot, snake, bear, 
tiger, crocodile Lesson 1

1

Listen and look. Then listen and say the words.

Yes, I do. / No, I don’t.
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Lesson 2
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19He / She likes / doesn’t like ...

3  Draw an animal. Tell your friends about it.

CD 1
321  Look, listen and write the names.

CD 1
332  Listen and say.

He likes spiders.
She doesn’t like apples.

Gramm ar focus

This is Freddy the frog. 
He likes spiders. He 
doesn’t like apples.

Peter  Mary  Jack  Ben  Lily  Paul 

Jack

1

4

2

5

3

6
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sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 
sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 

sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 

sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 

sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 

sausage, cake, peas, pizza, cheese, sandwich, 

3

Lesson 3
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20 Singing for pleasure

CD 1
341  Listen and sing.

CD 1
342  Listen again and tick (3) the food you hear in the song.

... ... ... ... ...

1 2 3 4 5 6



2 43

Lesson 4

1
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21Questions and answers with Does ... like?

3  Look at the table. Ask and answer.

1  Look, read and match.

 1 Does Taras like snakes?                            a No, she doesn’t.

 2 Does Kira like spiders?                              b Yes, he does.

 3 Does Zlata like crocodiles?                       c Yes, she does.

 4 Does Makar like parrots?                         d No, he doesn’t.

CD 1
362  Listen and say.

Does Mark like monkeys?  Yes, he does.
Does Emma like parrots? No, she doesn’t.

Gramm ar focus

Mark    
Emma    



CD 0
00

Reading for pleasure; value: helping people

2

4

65

3

Lesson 5

1
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CD 1
371

Look at the monkey.

Help!

Let’s help 
him.

The zoo keeper 
is in trouble.

Wow!Got you!
Look at that!

Come here, snake.

Yes, Whisper.

No, my keys!  
Don’t throw them.

I can help.



Thunder Misty Flash Whisper

Phonics focus

7 8

3 42

a b c d

Lesson 6

1
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23

2  Read and match.

3  Find who says …

Mike flies by pies in the sky.

Great, Misty!

Here you are.

Thank you all so much!

No, my keys!

CD 1
394  Listen and say. Phonics



24 Reading, listening and speaking

1  Read and say ’yes’ or ‘no’.

CD 1
412  Listen and answer.

 1 What’s the name of the parrot?

 2 Where’s she from?

 3 How old is she?

 4 What’s her favourite food?

3   Ask and answer.

What’s your favourite animal? Is it the lion?  
The monkey? The hippo? The lion likes meat,  
the monkey likes fruit and the hippo likes grass. 
Come and see them! 

 1 There are cats at the zoo.

 2 The lion likes meat.

 3 The hippo doesn’t like grass.

1.  The name 
of the 
parrot is …

Lesson 7

Does Daisy the parrot like fruit? Yes, she does.

Daisy Sally John Peter

21 43

Skills
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2

 Creativity 25

CD 1
431   Listen and imagine. 

Then draw your picture.

2  Show your picture to your friends. Then tell.

This is my animal. It’s half 
bear and half mouse.  
It likes cheese and honey.

Create 
that!

Lesson 8
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My bedroom

Furniture

3   Ask and answer.

CD 2    
032   Listen and chant.

 CD 2
021

Where’s the book? It’s on the wardrobe.

mirror2

armchair3 wardrobe4

3

lamp

sofa5
bed6 table7

mat8

lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, 
table, mat Lesson 1

1

Listen and look. Then listen and say the words.
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Demonstratives

3  Talk about your classroom.

CD 2
041  Listen and point.

CD 2
052  Listen and say.

I like this book.                                I like that book.
 I like these books. I like those books.

Gramm ar focus

 I like those books. I don’t. I like 
these books. 

Lesson 2

b

c d

a

27

3
© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (Ukrainian edition),

 Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

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



Lesson 328

2  Ask and answer.

CD 2
061  Listen and sing.

Singing for pleasure

Do you like these chairs? No, I don’t.
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a b

Lesson 4 mine / yours

1  Read and match.

CD 2
082  Listen and say.

Is this hat yours?                Yes, it’s mine. / No, it’s not mine.
Are these socks mine?       Yes, they’re yours!

Gramm ar focus

CD 2
093  Listen and point. Then play ‘Who says?’

Who says, ‘The 
elephant is mine’?

May. My turn! Who says 
‘The football is yours’?

Think!

Is this cap yours? Are these jeans yours?

Yes, it’s mine. Yes, they’re mine.

21

29
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Reading for pleasure; value: tidiness    Lesson 530

CD 2
101

2

4

65

3

Finished! Can I go 
to the park now?

Just a minute.  
Let me check first.

Hello, it’s Whisper. Can 
Flash come to the park?

Oh, what a mess!  
Ah, I’ve got an idea!

First the clothes – jeans, sweaters, 
caps, shoes and socks!

Wow! The room  
is really tidy now.

Sorry Whisper, not now.  
Her room is a mess.

Now the school things and the toys! 
Bag, books, balls and dolls. Ha!

1
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2   Act out the phone call at the end of the story.

Look at the books all over the room!

Lesson 6 31Phonics focus

7 8

3  Find who says …

CD 2
124  Listen and say.

No, Mum, no!

I don’t believe it!

Sorry, Mum. 

Hi, Whisper.  
Sorry, there’s  
a problem …

Bag, books, 
balls and dolls.

Hi, Flash. Can 
you come to 
the park now? 

Think!

Phonics

31

3
Oh, this T-shirt is yours. Let’s 
put it in the wardrobe.
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Lesson 7

Rubbish is bad for the environment 
and recycling is a good idea.  
What things do we throw away?

Science

1  Read and talk about the question.

CD 2
142  Listen, read and point.

 1 We can make old newspapers into new paper.

 2 We can make old bottles into new glass.

 3 We can make old cans into new metal.

 4 We can make old fruit and vegetables into earth for the garden.

Learn and  
think

Think!

32
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Lesson 8 Science; project

3   Read and put the rubbish into the correct bin.

4  Think of more things to put in these bins.

5  Make some recycling bins for your classroom.

We can put magazines in the paper bin.

Think!

Project

3 4

21

b

a

c

d

e
f

g h

33
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Review: Back to school, units 1, 2 and 3

The spel ing game Act out at the zoo

34
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 Review: Back to school, units 1, 2 and 3

1  Look, read and plan.

 Our zoo keepers can answer all your questions.

Act out at the zoo

Child   Zoo keeper
Where’s the … from? It’s from … 
Is it dangerous? Yes, it is. / No, it isn’t.
Does it like … ? It likes … 
Thank you.                                              You’re welcome. 

Useful language

•  the hippo is  
from Africa

• it likes water
•  it’s very dangerous

2  Act out your play. Where’s the  
hippo from?

It’s from Africa.

35
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The face

Come to my party!4

3   Point and ask.

CD 2
182   Listen and chant.

 CD 2
171

What’s this? It’s your nose.

hair2

glasses4
ears3

nose

mouth6

face7

eyes1

5

3636
eyes, hair, ears, glasses, nose, mouth, 

face Lesson 1

Listen and look. Then listen and say the words.
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3737

4

He / She’s got ...

3  Play the guessing game.

1  Read and say the names.

CD 2
192  Listen and say.

She’s got green eyes.
He’s got long hair.

Gramm ar focus

Jim Sue Sally Paula

 1 She’s got brown hair.

 2 She’s got red hair.

 3  He’s got blue eyes.

 4  She’s got pink glasses.

She’s got glasses. Is it … ?

Lesson 2
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Lesson 3Singing for pleasure38

CD 2
201    Listen and sing.

2   Point and say.

She’s got grey hair. He’s got brown eyes.
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Lesson 4 39

4

Questions and answers with he / she has got ...

1   Read and say.

CD 2
222  Listen and say.

Has he got a big mouth? Yes, he has.
Has she got green eyes? No, she hasn’t.

Gramm ar focus

3  Choose an avatar. Ask and answer.

 1 Has she got a yellow nose? Yes, she has. / No, she hasn’t.

 2 Has he got a green face? Yes, he has. / No, he hasn’t.

 3 Has she got red ears? Yes, she has. / No, she hasn’t.

 4 Has he got black hair? Yes, he has. / No, he hasn’t.

Has he got red hair? No, he hasn’t.

21 3 4
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Lesson 5Reading for pleasure; value: being a good loser 40

CD 2
241

2

4

65

3

1

Pull, pull, pull, you can 
win this tug of war! Oh no!

We’re the winners.

Great. I want to be 
with Flash, please.

Oh dear.

No medal for us.

Let’s play Pin the  
tail on the donkey.

Let’s have a  
three-legged race.

Great!

That’s perfect, Misty. Misty’s great!

Help!

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (Ukrainian edition),
 Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

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



Lesson 6

Jane and a snake make cakes on a rainy day.

4

41Phonics focus

2  Look at the picture and choose the correct sentence.

7 8
The blindfold is not on 
your eyes! That’s not fair! 

No medals for us today.

Bye!

3  Find who says …

CD 2
264  Listen and say.

?

 1 That’s not fair!

 2 We’re the winners!

 3 Let’s have a race.

 4 Let’s play.

Let’s play Pin the  
tail on the donkey.

Think!

Phonics
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42 Listening and speaking

CD 2
281   Listen and point.

42

2  Draw a clown face and play the game.

PoppyJolly

No, she hasn’t.

Yes, he has.Has your clown  
got dark hair?

Has your clown 
got blue eyes?

Lesson 7

Skills
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4

 Creativity 43

CD 2
301  Listen and imagine. Then draw your picture.

43

2  Show your picture to your friends. Then tell.

These are my friends. There 
are lots of presents. My 
friend has got blonde hair.

This is my birthday 
party. Here is a big 
birthday cake. This is 
Matt. He’s got glasses.

Create 
that!

Lesson 8
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3    Ask and answer.

CD 2
332    Listen and chant.

lorry3

motorbike8

bus5

skateboard6

taxi7

 CD 2
321

What’s your favourite transport? My favourite transport is …

44 Transport

Off we go!5

helicopter

boat2

scooter4

helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, 
motorbike Lesson 1

1

Listen and look. Then listen and say the words.
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5

45I’m driving / flying / riding / sailing

3  Draw a picture of yourself. Tell your friend about it.

1   Follow the lines. Then say.

CD 2
342  Listen and say.

I’m flying a plane.
I’m not driving a bus.

Gramm ar focus

I’m sailing a boat.

 1 Paul

 2 Ruth

I’m flying a 
 . 

I’m not flying a 
 .

I’m riding a 
 . 

I’m not riding a 
 .

c

a

b

d

Lesson 2
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Singing for pleasure46

CD 2
361  Listen and sing.

CD 2
362  Listen again and say the transports you hear. Think!

Lesson 3
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5

47Questions and answers with verb + ing

3  Play the mime game.

CD 2
381  Listen and point.

CD 2
392  Listen and say.

What are you doing? I’m flying a plane.
Are you flying a plane? Yes, I am. / No, I’m not.

Gramm ar focus

ca b d

No, I’m not.  
I’m flying a plane. 

What are you doing?  
Are you swimming?

Lesson 4
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CD 0
00

Reading for pleasure; value: being generous

2

4

65

3

Off we go!

A day at the beach! I’m happy!

I don’t know.

What’s wrong?

Let’s ask the driver.

No problem. 
I can help.

OK. Have a good day!

Thanks.

No problem.

Oh no. There’s 
a problem.

I think I can help.

I’m going to the 
beach with my 
friends.

There are  
animals on the 
road. Look!

1

48

CD 2
401

Lesson 5
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Phonics focus

7 8 Here we are!
Thanks.

You’re welcome.

Where’s  
the beach?

This is the bus 
to the airport.

Now it’s my turn to help you! 
Let’s go to the beach!

Phonics

2   Look at the story and find the things. 
               Say the numbers of the pictures.
   a plane a boat a motorbike

 a bike a helicopter a taxi

3  Find who says …

CD 2
424  Listen and say.

5

49

Luke’s chewing Sue’s new blue shoes!

It’s my turn to help you!

Lesson 6
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50 Maths

1  Look and read. Say a or b.

2  Read, measure and say.

  We use centimetres (cm) to measure small things.  
We can use a ruler. 

3   Use a ruler to 
measure things 
on your desk.

a

b

We can measure height  
and length.

height: line 

length: line 

height length

Pencil B

Pencil A

Pencil C

Pencil D

Pencil A is 5cm long.
Pencil B is 6cm long.

My rubber is 4cm long.

Learn and  
think

3 + 4 =

6 – 3 =

Lesson 7

...

...
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Maths; project 51

4   Read, measure and say.
  We use metres (m) to measure big things. We can use a tape measure.

5  Read and measure.

 1  Draw a table and write five things that you want to measure.
 2  Choose a ruler or a tape measure.
 3  Measure and write your results.

To measure
My scooter (length)

My brother (height)

I use
ruler 

tape

Measurement
The scooter is 
40cm long.
My brother is 1m 
and 23cm tall.

 1 Ira is 1m tall. 

 2 Vova is 1m and 25cm tall.

 3 Vika 

 4 Sasha 

Think! Project

Lesson 8

2 3
4

1

...

...
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52 Sport

Sports club6

3    Choose a sports club. Ask and answer.

CD 3
032    Listen and chant.

CD 3
021   Listen and look. Then listen and say the words.

What are you doing? I’m playing basketball.

baseball2 football4basketball3

volleyball8table tennis6 tennis7

badminton1

hockey5

52
badminton, baseball, basketball, football, hockey, 

table tennis, tennis, volleyball Lesson 1
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6

ing forms

3  Look and match. Then ask and answer.

1   Look and read.

CD 3
042  Listen and say.

Flying a kite is difficult. Playing hockey is fun.

Gramm ar focus

Swimming is fun. Riding a bike is great.

Playing tennis is difficult. Playing baseball is boring.

Number 1 Driving a lorry is difficult.

2

21

4

4

5

3

3

6

Think!

Lesson 2

1

flying  driving   sailing  playing  riding  playing
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CD 3
051    Listen and sing.

2  Choose words and read out your new verse.

Singing for pleasure

Playing music is great fun. 
It’s fun for everyone …

Lesson 3
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6

like + ing

CD 3
071  Listen and point.

CD 3
082  Listen and say.

What sport do you like doing?
 I like playing hockey. Me too.
 I like playing football. I don’t.

Gramm ar focus

3  Ask and answer.

What sport do you like doing? I like …

Lesson 4

21

43
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56 Reading for pleasure; value: including people

CD 3
091

2

4

65

3

1 You can join the table tennis club.Can I join the 
football team?

Sorry, the 
team’s full.

Table tennis is boring.  
I like playing football.

I know! Let’s start  
a football team.

OK.

Join the team!

Now we can  
play a game. Well done, 

Flash!
Goal!

Ha, ha. 
Winning is 
so easy …

Lesson 5
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3  Find who says …

CD 3
114  Listen and say.

6

Phonics focus

2  Read and say ‘yes’ or ‘no’.

 1 The Green football team is full. 

 2 Flash likes playing table tennis.

 3 Flash and Misty start a team.

 4 Misty and Flash can’t win.

7 8

A hippo and a goat with a hole in their boat.

Great goal, Misty!

Come on, Green team.
No, thank you. We’ve got  
a great team.

Do you want to be in my team?

Great goal, Misty!

Lesson 6

Phonics
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Listening, speaking and writing

CD 3
131  Listen and tick (3).

2  Ask and answer.

football tennis basketball volleyball

Jenny

3

Ian

basketball
football It’s …What’s your favourite sport?

3  Now write about your class and make a bar chart.

In our class there  
are 22 children.

8 children like 
swimming.

7 children like  
football.

2 children like tennis.
2 children like table 

tennis.
swimming footballSPORTS

C
H
I
L
D
R
E
N

tennistable 
 tennis

OUR FAVOURITE SPORTS

Skills

Lesson 7
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... ...

...
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...
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...
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 Creativity

CD 3
151  Listen and imagine. Then draw your picture.

6

2   Write about your picture. 
               Then listen to your friends and guess.

My trophy is yellow. It’s very big and very beautiful.  
It’s a trophy for tennis.

Create 
that!

Lesson 8 59
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60 Review: units 4, 5 and 6

Sports poster1  Make a poster.

a   Choose a sport and 
find pictures.

c  Do you like the sport? Is it easy or difficult? Write on your poster.

b   Stick the pictures on a big 
piece of paper.

2  Talk about sport. I like playing football …

Think! Quiz time
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Sports poster

Review: units 4, 5 and 6

Quiz time
1  I’m  … a plane.

 a  fly  
 b  flying  
 c  to fly

2  Riding … is fun.
 a  glasses  b a kite     c  a motorbike

3  Find the different word.
       a lorry b mouth c ears

4  Look and say. She’s got …
  a green eyes.  

b glasses.  
c brown hair.

6  What sport does Flash want to play?
 a tennis b football c hockey

7  Find the different sound.
 a cap b snake c cake

8  My pencils are 15 cm …
 a long. b tall. c short.

5  I’m sailing a …
 a boat. b scooter. c plane.

?
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Farm animals

cow3

In the countryside7

3    Make the noise.

CD 3   
202    Listen and chant.

 CD 3
191

What am I? Moooooo … A cow.

goat

mouse 3 horse2

child7

sheep4
rabbit5

62

tail

chicken8

9

mouse, horse, cow, sheep, rabbit, tail, child, 
chicken, goat Lesson 1

6

1

Listen and look. Then listen and say the words.
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6363

7

Irregular plurals

3  Look at the picture and count.

CD 3
211  Listen and say 'yes' or 'no'.

There are three women. No, there are two women. Look.

CD 3
222  Listen and say.

Gramm ar focus

21 3 4 5 6

mouse – mice       sheep – sheep            person – people
child – children    woman – women      man – men

Lesson 2
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CD 3
23 1    Listen and sing.

CD 3
232  Listen again and say the animals you hear.

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (krainian edition),
Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (Ukrainian edition),
Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

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

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



Lesson 4 65

7

How many ... have ... got? They’ve got ...

2  Read and say 'true' or 'false'. 

 How many legs have they got?

 1 Chickens have got four legs.

 2 Goats have got two legs. 

 3 Mice have got four tails. 

 4 Spiders have got eight legs. 

CD 3
263  Listen and say.

Cows have got four legs.
How many legs have chickens got?       They’ve got two legs.

Gramm ar focus

4   Look at the picture. Close your book and remember.

CD 3
251  Listen and point.

How many heads have the aliens got? They’ve got three heads.
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CD 3
281

2

4

65

3

Where’s the lake?

I don’t know. We’re lost.

I’ve got an idea. What?

Rabbit, we’re lost. 
Where’s the lake?

Wait and see.

Come with me.

Thank you very much.

Here you are, rabbit.

Yippee!

Watch out!

1
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Lesson 6

Phonics

Think!

3  Find who says …

CD 3
304  Listen and say.

7

67Phonics focus

2  Look at the picture and choose.

7 8

The zoo keeper gives the lizards bananas for dinner.

Are you OK, rabbit?

Now, I’m lost.

Now, he’s lost!

?  1 Are you OK? 

 2 Come with me.

 3 Here you are.

 4 I’m lost.

Where’s the lake?
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Lesson 7Science

CD 3
331  Listen and read about animal groups.

  We can put animals into different groups. All animal groups have 
different features. Here are some examples of features.

2  Say the missing features.

3  Read, look and answer.

  All mammals, birds, reptiles and 
fish have a backbone.  
Can you guess what a backbone is?

68

skin hair feathers scales

Mammals
 have  

bear

Reptiles
 have  

Fish
 have  

crocodile fish

Birds
 have  

duck

Learn and  
think

Think!

hair ... ... ...
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5  Make an animal group display.

7

4  Look and say the animal groups. Think!

Project
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drink lemonade5

Amusement park

Amusement park8

               Act out and guess.3

CD 3
352    Listen and chant.

 CD 3
341

Are you eating a burger? No, I’m eating an apple.

throw a ball6

buy chips4

ride a horse2

ride a roller coaster

eat a burger7

win a prize3

70

ride a roller coaster, ride a horse, win a prize, 
buy chips, drink lemonade, throw a ball, 

eat a burger Lesson 1

1

Listen and look. Then listen and say the words.
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8

I’d like to ...

3  Look and act out.

1   Match the children with the pictures. 
Then write the words in your notebook.

CD 3
362  Listen and say.

I’d like to drink some lemonade.
I’d like to ride a horse.

Gramm ar focus

1 Dan

2 Sally

3 Rob

4 Mary

I’d like to 

 .

I’d like to
 .

I’d like to
 .

I’d like to
 .

c

a

b

d

I’d like to play 
with my new 
computer game!

I’d like to swim 
in the sea with 
my brother!

throw a ball  ride a roller coaster 
eat a sandwich  buy a burger

Lesson 2

a burger
buy

...

...

...
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Singing for pleasure72

CD 3
371  Listen and sing.

CD 3
372  Listen again and number.

Lesson 3

a b c d e
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8

Revision

CD 3
391  Read and match. Then listen and check.

2  Play the question game. Yes, I can.Can you touch 
your toes?

3
Is this scooter 
yours?

4 Has he got a 
big nose?

9 Can you touch 
your toes?

5
What are 
you doing?

7 What sports do 
you like doing?

8
How many legs 
have chickens got?

6 Are you playing 
basketball?

e
Yes, I 
can.

No, she 
doesn’t.

Yes, it’s 
mine.

a

Yes, he 
has.

d

Two.

c

They’re 
in the 

bookcase.

f

I like 
playing 

baseball.

g

I’m buying 
some chips.

h

i

No, I’m 
playing 
tennis.

b

Where are 
the books?

Does your sister 
like crocodiles?

2

1

Lesson 4

Think!
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Reading for pleasure; value: being honest74

CD 3
401

2

4

65

3

1 Here are two apples 
for everyone.

Look! I’ve got a bad apple.

Me too!

What can we do?
Apples. Nice, sweet apples!

I’ve got an idea. 
Come with me.

The man has got a box 
with good apples and a 
box with bad apples.

I’d like to 
buy eight 
apples.

Here 
you 
are.

We know what we can do!

Lesson 5
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3  Find who says …

CD 3
424  Listen and say.

8

75Phonics focus

2  Read and say.

 1 Here you are.

 2 I’d like to buy eight apples.

 3 I’ve got a bad apple.

 4 The man has got a box …

7 8

Where’s the watermelon, Wally?

Look everybody!

Well done, children!

A box of good apples 
and a box of bad apples.

Four bad 
apples!

What can we do?

Lesson 6

Phonics

  The man



76 Reading

1   Read and say ‘yes’ or ‘no’.

 1 This is a hippo.

 2 This is a bedroom.

 3 These are some chairs.

 4 These are some glasses.

 5 This is a bed.

 6 This is a lorry.

Skills

Lesson 7
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 Creativity 77

CD 3
441  Listen and imagine. Then draw your picture.

Creativity

8

2  Show your picture to your friends. Then tell.

This is my fair. There are lots of people. 
You can eat a burger, drink lemonade or 
ride a roller coaster. Do you like it?

It looks fun. 
I’d like to eat a 
burger.

Create 
that!

Lesson 8
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Holidays

At the beach

Swim in the sea. Yes!

swim in the sea, paint a picture, eat an ice cream, 
catch a fish, take a photo, listen to music, look for 

shells, make a sandcastle Lesson 1

swim in the sea

listen to music

make a sandcastle

look for shells

take a photo

paint a picture

catch a fish

eat an ice cream
2

3

4

5

6

8

7

78

9
 CD 3

461 Listen and look. Then listen and say the words.

3    Act and guess.

CD 3
472    Listen and chant.

1
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79Suggestions

Let’s listen to music. Good idea.
 I’m not sure.
 Sorry, I don’t want to.

Gramm ar focus

1

Let’s …

Good idea.

2 3

4 5 6

a

c d

b

Lesson 2

...

... ...

9

3  Look and act out.

CD 3
481  Listen and number.

CD 3
492  Listen and say.

1
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a

c

e

g

d

f

b

Lesson 3

1

80

...
...

...

...

...

...

CD 3
501  Listen and sing.

CD 3
502  Listen again and number.

Singing for pleasure
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and / but

The sandcastle is nice and I like it. 
The bike is old, but I like it.

Gramm ar focus

The shell is beautiful 
and I like it.

Lesson 4 81

9

3  Look and match. Then say. 

CD 3
522  Listen and say.

1  Read and choose the correct picture.

a

The car is old, but I like it.

b a b

old       ugly    new       interesting       beautiful 

The kite is new and I like it. 

21

4 5

3

21
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82 Reading for pleasure; value: modesty

CD 3
531

2

4

65

3

1

Yes! Let’s go.

A race is not a good idea.

Thanks, Thunder.
Let me try.

A race?
Bye. See you 
at the top! 

What’s that? 
…Oh no!

We can’t get to the 
top of the hill.

I can walk, but  
I can’t run!

Lesson 5
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83Phonics focus

7 8

Jean keeps her teeth really clean.

What a good idea! Yes!

Now you can race 
to the top, Flash!

No. Let’s go 
together.  
That’s more 
fun!

2 3

Lesson 6

a run b walk c race

Phonics

Think!

9

2  Look and match.

CD 3
543  Listen and say.

1
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spring summer autumn winter

Learn and  
think

1  Read and answer.

The world has two parts: the Northern part 
and the Southern part.  
In the middle is the Equator.

1  Where is your Ukraine?

2 What countries can you name in the  
Northern part?

3 What countries can you name in the  
Southern part?

My country is …

2  Read and say the words. 

Many countries have four seasons: spring, summer, autumn and winter; 
but they have the seasons at different times. 

What season is it in Ukraine now?

3   Read and answer.

Science84 Lesson 7

Think!
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Lesson 8 Science; project

9

85

4   Look and name the seasons.

5    Look at the table about England. Then say. Project

Country Seasons Seasonal activites

spring plant flowers

summer

autumn make bonfires

play in the snowEngland

6  Make a poster. Draw a table and write about Ukraine. 

Country Seasons Seasonal activites

spring throw a ball

summer catch a fish

autumn ride a bike

winter skiUkraine
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86 Review: units 7, 8 and 9

 

The roads and rail tracks game
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87 Review: units 7, 8 and 9

Quiz time
 Cows … got four legs.
 a have b has c can

2  I’d like … a roller coaster.
 a ride   b to ride c  rides

3  What’s the plural of child?
 a childs b childrens c children

4  Let’s …
  a catch a fish. 

b swim in the sea. 
c paint a picture.

6  Who says ‘I’ve got an idea. Come with me’?
 a  b  c 

7  Find the different sound.
 a lizard b bus c zoo

8  A mouse and a bear are …
 a reptiles. b mammals. c birds.

5  The Super Friends are at …
 a a farm. b an amusement park. c a zoo.

1

The roads and rail tracks game
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Culture

88 Unit 1

Telling time
1  Read and point.

2  Point and say.

3  Ask and answer.

 A  What time is it in New York?
 B It’s twelve o’clock.

 A What time is it in Dnipro?
 B It’s three o’clock.

London
Paris

Toronto

Minsk

Rome

New York

What time is it
in Sydney?

Culture: telling time

It’s three o’clock.

Sydney

Kyiv
Tokyo
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89Unit 2

Buying things
1  Point and say. Then read the questions and the answers.

2  Listen and say.

3  Draw and write.
               Then say.

How much is a banana?

5.10

10.20

 9.15

3.20

 20.00

 19.00

17.15

2.20

How much are the carrots?

1.00 one hryvnia
2.00 two hryvnias
11.20 eleven hryvnias twenty 

Gramm ar focus

Culture: buying things

15.20 9.20

5.2013.00

It’s nine hryvnias twenty.

They are nine 
hryvnias fifteen.

It’s five hryvnias 
ten.

CD 3
58
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New Year and Christmas

1  Read and point.

2  Point and say.

3  Draw and say.

We ... on New Year’s Day. We ... at Christmas.

Culture: New Year and Christmas Unit 3

costumefood

New Year

Christmas
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Birthday

1  Read and match.

2  Look and say. Use the words from the box. 

   I’ve got a birthday hat.

  I’ve got a birthday cake.

  I’ve got a birthday card.

   I’ve got a present.

cake   presents 
biscuits   candles

a b

c d

1

2

3

4

Culture: birthdayUnit 4

I’ve got a cake 
on my table.

...

...

...

a
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Let’s go!

...

...

...

 1 The robot is going up. 

 2 The robot is going down.

 3 The girl is going into the room. 

 4  The girl is going out of the 

room. 

c
1  Look, read and match.

2  Look, read and finish the sentences.

3  Act and say.

 1  The spider is going up the     .

 3 The girl is going into the     .

2    The spider is going down the     .

4    The girl is going out of the     .

Culture: let’s go! Unit 5

21

a b

Ù

c d

Ù

...

...

...

...

Yes. 
You are going up the
stairs.

3 4
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Favourite activities
1  Read and point.

2  Look, read, ask and answer.

Pavlo: Is flying a kite difficult?
Mariia: Yes, it is.

Mariia: Is playing basketball fun?
Pavlo: Yes, it is.

fun
(Yes)

fun
(Yes)

great
(Yes)

easy
(No)

difficult
(Yes)

boring
(No)

Mariia: Is playing tennis easy?
Pavlo: No, it isn’t.

Culture: favourite activitiesUnit 6
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Help your friends
1  Read and point.

2  Play the miming game.

3  Work in pairs. Say the phrase and do the action.

Smile!                                    

Listen to your teacher! Help Tania!

Watch out!

Culture: help your friends

Help Olya!

Yes. That’s right.

Unit 7

Look at the camera!

Don’t run!
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My family
1  Read and match.

2  Read and point to the correct person. 

3   Draw your family and present it to the class.

 1  This is my family: my dad 
and my brother. They’d 
like to throw a ball. 

         3 This is my sister Kira.
                She’d like to eat a burger.

 2 This is Taras. He’d like to 
                ride a roller coaster.
 4  This is my mum. She’d
                like to ride a horse.

a b c d

 1 Hello. I’m Denis. I’m 6. I like dogs.
 2  This is my mum. Her name’s Marta. 

She is 27. She can touch her toes.
 3 This is my dad. His name’s Makar.

 He is 28. He likes playing tennis.
 4  This is my sister. Her name’s Ilona. 

She’s got red hair.

Culture: my familyUnit 8

... ...

...d
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Seasons and clothing
1  Look and name the clothes.

3  Look and choose the box for the clothes and the footwear. 

4  Look and find the mistakes. Then say.

Culture: seasons and clothing Unit 9

Box 1 is for boots. They are for winter.

Sandals aren’t for winter. They’re for summer.

boots                                    rubber boots                                      trainers                                    sandals                           

1 2 3 4 5 6

2  Point and read the words. 

winter
1

spring
2

summer
3

autumn
4
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1  Look and say.

2  Look again. Ask and answer.

I can do: unit 1

The notebooks 
are on the table.  

Where are the toys? 
They’re on the floor. 

Where is the board? 
It’s on the wall.

Unit 1
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Unit 2
1  Look and say.

2  Look again. Ask and answer. 

Jack

Peter

Lily

Paul

Yes, he does. 
Does Paul the tiger 
like chicken? 

This is Paul the tiger. 
He likes chicken.
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1  Look and say.

2  Look and say. Use ‘mine’ and ‘yours’.

Unit 3

This is a table. It’s mine. That is a table. It’s ...

 ... is a bed. It’s ... 

I can do: unit 3

I like this bed, I don’t like these socks. 
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Unit 4
1  Look and say.

2  Ask and answer.

SueSally

Yes, she has. 

This is Sue.

Has she got 
green eyes?

She’s got glasses.

I can do: unit 4
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1  Look and say.
I’m flying a helicopter. I’m not driving a bus.

Unit 5

3

3 3

7

7

1 2

5

4

6

7

3

I can do: unit 5
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Unit 6
1  Look and say.

2

3

5

4

6

I like playing football.
Playing football is fun.

1

I can do: unit 6
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1  Look and count the animals. 

2   Look again. How many legs have these animals got? 

Unit 7
1 2

3

5

4

6

Mice have got four legs. 

I can do: unit 7
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Unit 8
1   Look and say what activities you’d like to do.

I’d like to ride a 
roller coaster.

I can do: unit 8
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1  Look and say. 

2   Look, read and say. Use ‘and’ and ‘but’.

Unit 9

The mat is dirty, but I like it. 

1 2 3

Let’s swim in the sea. 

dirty beautiful old

I can do: unit 9
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Grammar focus

Back to school 
have got Have ... got ?

Have you got 2 pencil cases?
Yes, I have. No, I haven’t.
Have they got 17 bananas?
Yes, they have. No, they haven’t. 

I’ve / You’ve got 18 apples.  
I / You haven’t got 13 dolls.                               
We’ve got / They’ve got 15 books.
We / They haven’t got 19 pets.

Spell the word

It’s a board.
B-O-A-R-D.
D-O-O-R.

What’s this?                    
How do you spell that? 
How do you spell door?  

1 There is … / There are …   Where’s / Where are … ?

Where’s the clock?
It’s on the wall.
Where are the books?
They are in the bookcase. 

There is a clock.
There are some cupboards.

The school bag and unit 1: grammar focus106

Say the complete sentences. Use ‘ve got, Have ... got, have.

1     I     15 pens. 

3          you  a cake?                                      

2     I  1 go-kart. 

4     Yes, I  . 

...

...

...

...

 Ask and answer how to spell the words.

1     C-H-I-C-K-E-N.                                               2     S-W-E-A-T-E-R. 

Say the complete sentences. Use is, are.

1     There  a board.                                              2     Where  the toys? ...

...

...
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107Units 2, 3 and 4: grammar focus

2 likes / doesn’t like                                                                         Does ... like? 

Does he/she like crocodiles?
Yes, he/she does.
No, he/she doesn’t.

He/She likes monkeys.
He/She doesn’t like snakes.
 

Grammar focus

3 this / that / these / those                                                                                                                                     yours / mine

Is this cap yours?  
Yes, it’s mine. / No, It’s not mine.
Are these jeans mine? 
Yes, they’re yours. / No, they are not yours.

I like this lamp.
I like these chairs.
I like that mirror.
I like those mats.

4 has got  Has ... got? 

Has he/she got big ears? 
Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

He’s / She’s got blue eyes.
He / She hasn’t got glasses.

Say the complete sentences. Use likes, doesn’t like, Does ... like.

1     He     spiders. 

3          she  crocodiles?                                      

2     She  snakes. 

4          he  dogs? 

...

...

...

...... ...

Say the sentences. Choose the correct word. 

1     I like this / these pens. 

3     Is this  T-shirt your / yours?             4      Yes, it’s mine / yours.                                          

2     I like that / those caps.

Say the complete sentences. Use ‘s got, hasn’t got, Has ... got.

1     She  blue eyes. 

3     He  brown hair.                                       

2      he  glasses? 

4       she  long hair? 

...

... ...

...

...

...

73

3

7

© Quick Minds, Cambridge University Press, 2014 © Quick Minds (Ukrainian edition),
 Cambridge University Press and Publishing House Linguist, 2019

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



Units 5 and 6: grammar focus108

5 Present Continuous, 
1st and 2nd person                                                                        What are you doing?

What are you doing?
I’m riding a scooter.
We’re sailing a boat. 

I’m driving a taxi.
We / You are driving a bus.
Are you flying a helicopter?
Yes, I am. No, I’m not. 
Yes, we are. No, we aren’t.

6 verb+ing   

What sports do you like doing?
I like playing football. Me too.
I like playing badminton. I don’t.

Playing tennis is difficult.
Riding a bike is fun. 

Say the complete sentences. Use ‘m, am, are.

1     I  riding a bike. 

3      you sailing a boat? 

5      you flying a plane?                                      

2     What  you doing? 

4     I  driving a taxi. 

6     Yes, I  .

... ...

... ...

Say the complete sentences about you.

1     Riding a scooter is  .       
3     Reading a book is  .    
5     I like playing  .                                                    

2     Playing badminton is  . 

4     Standing on one leg is  .

6     I like eating  .

...

...

...

...

...

...

... ...

Grammar focus
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Grammar focus

7 Irregular plural nouns                                                                How many … ?

How many legs have rabbits got?
Rabbits have got four legs.
They’ve got four legs.

mouse – mice
sheep – sheep
child – children
woman – women
person – people
man – men

8 I’d like to …                                                                        

I’d like to drink some lemonade.      I’d like to ride a roller coaster.

9 Let’s …   

The cat  is nice and I like it.
The toy is old, but I like it.

Let’s make 
a cake.    

and / but

Good idea.
I’m not sure.
Sorry, I don’t want to.

Say the sentences. Choose the correct word. 

1     How many legs have mice / mouses got? 

2     Sheep / sheeps have got 4 legs.                                       

Say the complete sentences about you. 

1     I’d like to eat  .                            2     I’d like to play  . ... ...

Read and choose the correct word. Then say your opinion. 

1     This bike is old, but / and I like it. Let’s ride bikes! 

2     This shell is beautiful but / and I like it. Let’s look for shells!                    
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Vocabulary Grammar Story and value Thinking skills

The  
classroom

Revision of greetings and have 
got 
Spelling

The tree on the track
Perseverance
Phonics
The letter sounds tr, gr 
and dr

Matching
Sequencing

Vocabulary Grammar Story and value CLIL Thinking skills
Numbers  
11–20

There’s a (cupboard).
There’s 1 (cat).
There are some (chairs).
There are 12 (dogs).
Where’s (the pencil)?
Where are (the books)?

The burglars
Teamwork
Phonics
The letter sound h

Maths:  
Tangrams

 Project

Matching
Analysis of forms

 
Vocabulary Grammar Story and value Skills Thinking skills
Animals (He/She) likes / doesn’t like (spiders).

Does (Mike/Emma) like (monkeys)?
Yes, he/she does. / No, he/she doesn’t.

The zoo keeper
Helping people
Phonics
The letter sounds ie 
and y

Reading
Listening
Speaking

 Creativity

Interpreting pictures
Matching
Hypothesising

 
Vocabulary Grammar Story and value CLIL Thinking skills
Furniture I like this/that (book).

I like these/those (books).
Is this (hat) yours? 
Yes, it’s mine. / No, it’s not mine.
Are these (socks) mine? Yes, they’re 
yours.

Tidy up!
Tidiness
Phonics
The letter sound oo

Science:  
Recycling

 Project

Matching
Imagining
Hypothesising
Reflection

 
Vocabulary Grammar Story and value Skills Thinking skills
The face He/She’s got (dark eyes).

Has he/she got (green eyes)?  
Yes, he/she has. / No, he/she hasn’t.

Thunder’s party
Being a good loser
Phonics
The letter sounds 
a–e, ai and ay

Listening
Speaking

 Creativity

Matching
Interpreting pictures 

Map of the course
Back to school (pages 4–9)

The  school bag (pages 10–17)

2 The zoo (pages 18–25)

3 My bedroom (pages 26–33)

4 Come to my party! (pages 36–43)
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 Review: Back to school, units 1, 2 and 3 (pages 34 and 35)

The spelling game Act out at the zoo
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Vocabulary Grammar Story and value CLIL Thinking skills
Transport I’m (fly)ing (a plane). 

I’m not (driv)ing (a bus).
What are you doing? 
Are you (fly)ing (a plane)?  
Yes I am. / No, I’m not.

The bus trip
Being generous
Phonics
The letter sounds 
u–e, ew, ue and oe

Maths:  
Measuring

 Project

Matching
Predicting
Mathematical  
reasoning

 
Vocabulary Grammar Story and value Skills Thinking skills
Sport (Flying a kite) is difficult.

difficult, fun, great, boring

What sport do you like doing?  
I like playing (hockey). Me too. / I don’t.

The football club
Including people
Phonics
The letter sounds o, 
oa and o–e.

Listening
Speaking
Writing

 Creativity

Matching
Interpreting pictures

 
Vocabulary Grammar Story and value CLIL Thinking skills
Farm  
animals

mouse-mice, sheep-sheep
person-people, child-children
woman-women, man-men

How many (legs) have (chickens) got? 
They’ve got (2 legs).

We’re lost
Asking for help 
when you need it
Phonics
The letter sounds  
z and s

Science: Animal 
groups

 Project

Interpreting pictures
Classifying
Organizing  
information
Matching

 
Vocabulary Grammar Story and value Skills Thinking skills
Amusement 
park 

I’d like to (drink a lemonade).
Revision

Bad apples
Being honest
Phonics
The letter sounds  
w and wh

Reading

 Creativity

Matching
Analysis of statements 

 

 Review: units 7, 8 and 9 (pages 86 and 87)

The roads and rail tracks game Quiz time

 Culture. Units 1–9 (pages 88–96)     I can do. Units 1–9 (pages 97–105)

5 Off we go! (pages 44–51)

6 Sports club (pages 52–59)

7 In the countryside (pages 62–69)

8 Amusement park (pages 70–77)

111

 Review: units 4, 5 and 6 (pages 60 and 61)

Sport poster Quiz time

 
Vocabulary Grammar Story and value CLIL Thinking skills
Holidays Let’s (listen to music).

Good idea. / I’m not sure. / Sorry,  
I don’t want to.
The sandcastle is nice and I like it.
The bike is old, but I like it.

The top of the hill
Modesty
Phonics
The letter sounds  
ee and ea

Science: 
Seasons 

 Project

Inferring meaning
Interpreting visual 
information

 

9 At the beach (pages 78–85)

Grammar focus: pages 106–109
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