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Тема уроку: Зимові

свята

Мета уроку: навчальна:
поглибити знання учнів про вже відомі їм традиції та ознайомити з
новими;
активізувати вживання в мовленні раніше засвоєних лексичних
одиниць;
тренувати учнів в аудіюванні та читанні текстів;
навчити учнів вести бесіду про головні зимові свята в Україні.
розвивальна:
сприяти розвитку уваги, пам’яті та мислення.
виховна:
виховувати інтерес до вивчення іноземної мови;
виховувати у дітей почуття прекрасного, поваги до культури і
традицій нашого народу та народу, мову якого вивчаємо.
Обладнання: підручник (Несвіт А.М. для 2-го класу), ноутбук, робочі зошити
Хід уроку
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Greeting
Вивчення вірша «Hi, Hello!» - учні повторюють за вчителем рядки вірша
Hi, hello, how are you?
How are you? How are you?
Hi, hello, how are you?
How are you today?
Thanks a lot,
I`m really fine,
I`m fine, I`m fine
Thanks a lot,
I`m really fine,
I am fine this day!
2.Aim
Today we`ll speak about winter holidays – Christmas and the New Year. You`ll
know how they celebrate the New Year in different countries, and you`ll learn a
Christmas song.
3. Warming up (Текст песни Billy Idol - OH CHRISTMAS TREE)-учитель пояснює
незнайомі слова, а потім вмикає кліп на ноутбуці. Учні слухають і підспівують.
Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your
Branches
Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your
Branches
In summer sun or winter snow, a coat of green you always
Show
Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your
Branches

ІІ. Основна частина уроку
1.Активізація ЛО теми
1)Speaking
Ex.1-p.110 Look at the pictures on page 110, read and say how they celebrate the New
Year in China, South America, Europe, the USA, Spain, India

2) Робота в парах. Впр. 2-с. 110
Учні працюють в парах – користуючись поданим зразком, обговорюють традиції
святкування Нового Року в їх родинах

2. Навчання читання
1) Впр. 3-с. 111
Учні читають речення тексту за вчителем і дають відповідь на запитання вправи

2) Складання тексту на основі прочитаного. Впр.4-с.111
Учні, спираючись на зміст тексту впр.3, усно доповнюють речення необхідною
інформацією. Учитель стежить за правильністю виконання завдання

3. Physical activity
Танок «Christmas Dance»
Танок виконується на мотив пісні «Merry Christmas». Діти слухають пісню на
ноутбуці і виконують рухи за вчителем. Підспівують
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
And a happy New Year
Let’s all do a little clapping(плескають у долоні)
Let’s all do a little clapping.
Let’s all do a little clapping.
And spread Christmas tree.(роблять рухи,немов притрушують ялинку)
Let’s all do a little jumping.(підстрибують)
Let’s all do a little jumping.
Let’s all do a little jumping.
And spread Christmas tree. (роблять рухи,немов притрушують ялинку)

4. Фонетична зарядка
Т: Послухайте слова і скажіть, який спільний приголосний звук вони мають.
Учитель читає слова. Учні слухають і відповідають на запитання, потім
читають слова вправи самостійно. Учитель коригує вимову

5. Перевірка домашнього завдання
Впр. 5-с. 109
Учні по черзі розповідають, як вони святкують Новий рік

ІІІ. Заключна частина уроку
1. Домашнє завдання
Впр. 6-с. 111

2. Підведення підсумків уроку
3. Бесіда у режимі Т-Р1-Р2-Р3
What did we do at the lesson today?
What did you practise to speak about?
What task did you like most of all?

