УДК 811.111(075.4)
Д 80

Дугін С. П.

Д 80 English для дітей та батьків. Сімейний самовчитель /

Суми: Університетська книга, 2020. 304 с.
ISBN 978-966-680-975-2

Щось разом робити зі своєю дитиною – це ж справжнє
щастя. Разом гуляти, разом дивитися мультфільми, разом
їсти морозиво. Ми пропонуємо і англійську теж вчити разом.
Станьте з дитиною однією командою в досягненні спільної
мети – вивченні англійської.
Опанувавши курс, ви разом навчитеся правильно писати
і говорити, використовуючи прості граматичні часи англійської мови: Present Simple, Past Simple, Present Continuous,
Past Contionuous. Ви опануєте всі теми, необхідні для того,
щоб складати прості англійськi речення та невеличкі оповідання. До того ж у книзі багато прикладів та завдань.
Ця книжка корисна й тим, що діти в ігровій формі вивчають англійську з самих азів, а батьки – відновлюють знання
і вивчають методику її викладання.
УДК 811.111(075.4)
ISBN 978-966-680-975-2

© С. П. Дугін, 2020
© ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020

Зміст

Від автора
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13

Неозначений артикль.
Однина і множина англійських іменників
Неозначений артикль.
Однина і множина англійських іменників
(продовження)

Знайомство з англійськими прикметниками

6
8
13

18

Знайомство з англійськими прикметниками
(продовження)

23

Особові займенники множини.
Відмінювання дієслова to have

39

Англійські особові займенники однини.
Дієслово to have
Заперечні речення з дієсловом to have

Заперечні речення з дієсловом to have
(продовження)

Дієслово to be

Дієвідмінювання дієслова to be.
Особовий займенник It

Присвійні займенники

Повторення

Вказівні займенники this – these

30

45

51
58

66

71

78

84

Урок 14
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19
Урок 20
Урок 21
Урок 22
Урок 23
Урок 24
Урок 25
Урок 26

Повторення

Вказівний займенник It

Означений артикль the.
Прийменники місця in, on, at

Сталі вирази з дієсловом to be

Прийменник of

Вказівні займенники that – those

136

Присвійний відмінок англійських іменників
(продовження)

Вказівні займенники thаt – thоse
(продовження)

Види питальних речень

Зворот there is – there are.
Питальні і заперечні речення
зі зворотом there is – there are

Неозначені займенники some, any

Present Simple. Present Continuous
(продовження)

Урок 32
Урок 33

119

125

Урок 28

Урок 30

113

Присвійний відмінок англійських іменників

Present Simple. Present Continuous

Урок 31

101

Питальні речення з дієсловами to have і to be 107

Урок 27

Урок 29

89

95

Дієслово to like в Present Simple
і Present Continuous
Сталі вирази з дієсловом to go

Повторення

Вказівні займенники this – these

Вказівні займенники this – these

4

131
141

147
153

161
168

174
181

186

196
201

207

Урок 34
Урок 35
Урок 36
Урок 37
Урок 38
Урок 39
Урок 40
Урок 41
Урок 42

Групи англійських дієслів

Наказовий спосіб

Абсолютна форма присвійних займенників

Повторення

Заперечна форма наказового способу

249

Питальні і заперечні речення
в Present Simple

Безособові речення

Повторення

Past Simple

Past Simple (продовження)

Урок 46

Урок 48

230

237

Урок 43

Урок 47

223

Питальні і заперечні речення
в Present Continuous

Урок 44
Урок 45

212

218

Past Continuous
Повторення

Питальні і заперечні речення в Past Simple
і Past Continuous

Повторення

5

243

256

261

268

273
278

283

290
296

Від автора

Щось разом робити зі своєю дитиною – це ж справжнє
щастя. Не примушувати дитину, а надихати її своїм
прикладом. Ми пропонуємо і англійську теж вчити
разом.
Я запропонував би батькам зробити так: скажіть
за вечерею (можна й за сніданком), що вирішили за
допомогою цієї книжки вивчити англійську мову,
прочитайте перший урок самі, а потім скажіть дитині,
що не зрозуміли і попросіть у неї допомоги! Станьте
з нею однією командою в досягненні спільної мети –
вивченні англійської мови.
Ця книжка допоможе по-справжньому опанувати
англійську, не просто заучувати окремі слова, а будувати за допомогою слів прості речення.
На сайті newlearning.com.ua і Youtube-каналі New
learning ви знайдете відеоуроки, які повністю відповідають структурі пропонованої книжки.
Приємного навчання!
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a book

books
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УРОК 1
Неозначений артикль.
Однина і множина
англійських іменників

Почнемо з дуже простого слова
a book [q'buk] книжка

Англійський звук [b] у вимові наближається до українського звука [б].
Англійський звук [u] у вимові наближається до українського [у].
Англійський звук [k] у вимові наближається до українського [к].
Англійський звук [q] у вимові наближається до українського [е], цей звук завжди ненаголошений.
Знак наголосу ['] ставиться перед наголошеним складом.
Перед англійським словом book стоїть неозначений
артикль a [q].

Поговоримо про нього. Ви, звичайно, знаєте, що всі
слова в українській мові поділяють на різні частини
мови: іменники, дієслова, прикметники і т.ін.
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Іменниками називаються слова, які по
значають предмети і відповідають на питання що це? або хто це?

Наприклад: книжка, чашка, собака, хлопчик.
Іменники в українській мові поділяються на обчислювальні та необчислювальні.
Обчислювальні іменники позначають предмети,
які можна порахувати.
Наприклад, книжка – обчислювальний іменник, а
сніг – необчислювальний. Обчислювальні іменники
мають два числа – однину і множину.
Іменник в однині позначає один предмет, у множині – два або кілька.
Однина
Множина
книжка
книжки
чашка
чашки
Англійські іменники, як і українські, також поділяються на обчислювальні та необчислювальні. Перед
англійським обчислювальним іменником у формі однини і ставиться неозначений артикль a [q].
Прочитайте англійські іменники у формі однини.
(Нагадую, що слова записуються за допомогою букв,
а знаки транскрипції показують, як слова читаються,
тобто вимовляються.)
Проблема полягає в тому, що необхідно запам’ято
вувати і те, як пишеться слово, і те, як воно читається.
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a book [q'buk] книжка
a cup [q'kAp] чашка

Буква c передається звуком [k].
Англійський звук [k] у вимові наближається до українського [к].
Буква u передається звуком [A] у закритому складі.
Англійський звук [A] у вимові наближається до короткого українського [а].

a pen [q'pen] ручка

Англійський звук [р] у вимові наближається до українського [п].
Буква e передається звуком [е] у закритому складі
(закритий склад закінчується на приголосну букву, у
даному випадку -n).
Англійський звук [e] у вимові наближається до українського [е].
Англійський звук [n] у вимові наближається до українського [н].

Більшість англійських іменників утворює форму
множини за допомогою закінчення -s:
a book [q'buk]
books [buks]
книжка
книжки
a cup [q'kAp]
cups [kAps]
чашка
чашки
a pen [q'pen]
pens [penz]
ручка
ручки
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Як бачите, перед англійським іменником у формі
множини неозначений артикль не ставиться.

Домашнє завдання

Кілька разів прочитайте вголос:
a book and a pen, books and pens, a cup, cups
and [xnd] і

Англійський звук [x] у вимові наближається до українського [е].
Англійський звук [d] у вимові наближається до українського [д].
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