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Шановні колеги!
Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом 
весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Нехай трав-
неві свята додають нам наснаги, оптимізму і впевненості у 
власних силах, допоможе осягнути глибину життєстверд-
них ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаємо Вам  
щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів.

Травень-останній навчальний місяць для школярів і час 
іспитів для учнів 9-х та 11-х класів. Методист видавни-
цтва MM Publications Анна Гезь бажає успіху випускни-
кам на ЗНО з англійської мови.

“Ні пуху, ні пера дорогі випускники. Бажаю перемогти свої 
страхи, вдихнути ковток впевненості, підбадьоритися і ні на 
мить не засумніватися у своєму успіху. І нехай тверді знання 
у поєднанні з доброю вдачею приведуть до високого резуль-
тату — 200 балів, що дозволить Вам вступити до омріяного 
вищого навчального закладу і безумовно пишатися собою”.

ЗАПРОШУЄМО ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СЕМІНАР В ТЕРНОПОЛІ ТА ЛУЦЬКУ.

Ознайомитися з програмою семінару та зареєструватися Ви зможете за посиланнями нижче

Програма
Реєстрація

Програма
Реєстрація

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSducuTDg0QoeREtOBUel0YxNMueXy2_As5NWlspFNahxzJQaw/viewform
https://linguist.ua/upload/medialibrary/354/mm-publications-seminar_lutsk_20_05_19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBnrrtabwAudRXdt5Hm4pKa-Kmrw3wVlqsrDEMQBMAUL2MQ/viewform
https://linguist.ua/upload/medialibrary/681/mm-publications-seminar_ternopil_15_05_19.pdf


Чим молодша дитина, тим менше є її  здатність  утриму-
вати увагу. Пізнання навколишнього світу відбувається не 
тільки завдяки сприйняттю і запам’ятовуванню, але й ос-
мисленню. Для цього і потрібно розвивати пам’ять, мову, 
мислення й увагу. Щоб полегшити процес пізнання в по-
чаткових класах, необхідно бути уважним. Але як втри-
мати увагу наймолодших школярів та перетворити урок 
англійської мови в задоволення як для учнів, так і для 
вчителя? Наші наступні лайфхаки саме про це, вже скоро 
читайте на нашій сторінці у Facebook

IDIOMS ABOUT HOME

10 НАЙКРАЩИХ ІДЕЙ 5-ХВИЛИННИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ УЧНІВ

Ми розуміємо, що сучасний вчитель завжди в пошуку но-
вих матеріалів для учнів, тому ми з радістю ділимося ма-
теріалами для використання в класі. Цього разу ми вирі-
шили поділитися з Вами цікавими ідіомами про домівку. 

Справжнім джерелом корисних фразових дієслів, ідіом, 
сталих виразів є підручник від видавництва MM Publications 
Pioneer Beginner-Advanced level. 

Завантажити за посиланням

ВЕБІНАР  ‘TEACHING TIPS FOR SMART JUNIOR 2 FOR UKRAINE’

Приєднуйтесь до нашого наступного вебінару від
MM Publications.

Дата: 23 травня (16:00-17:00)
Making an effective lesson plan takes time, dedication, and 
understanding of students’ abilities and goals.When writing a 
lesson plan, English teachers should keep many different things in 
consideration, for example: setting goals, dveloping extra activities 
for quick finishers, keeping timing, etc. During this webinar, we will 
discuss how to plan your lessons with Smart Junior 2 for Ukraine 
Teacher’s Book, as well as we will be happy to share with you 
creative, innovative and practical ideas for fun activities which 
can be used to add variety to your lesson

Зареєструватись за посиланням

https://attendee.gotowebinar.com/rt/6621280311417833228
www.facebook.com/mmpublicationsua
https://mmpublications.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Pioneer-American_Leaflet.pdf
https://mmpublications.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Idioms-About-Home.pdf


МЕТОДИСТ ВИДАВНИЦТВА MM PUBLICATIONS ЗАВЖДИ ГОТОВА ВІДПОВІСТИ
НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА НАДAТИ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

Анна ГЕЗЬ   I   Anna.Gez@mmpublications.com.ua   I   +38 (067) 325-60-81 

Слідкуйте за нашими новинами на 

mmpublications.com.ua
www.facebook.com/mmpublicationsua

linguist.ua

Якщо Ваша школа проводить літній мовний табір, мето-
дист видавництва MM Publications Анна Гезь підготувала 
велику кількість цікавих завдань для проведення літнього 
мовного табору! Школи-партнери Smart School користу-
ються перевагою серед інших шкіл, видавництво підтри-
мує вчителів та допомагає провести літній мовний табір. 
Напишіть або зателефонуйте методисту видавництва 
Анні Гезь і ми завітаємо до Вас в школу! 

Anna.Gez@mmpublications.com.ua
+38 (067) 325-60-81

ЛІТО — ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ!
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