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Програма 

Засідання педагогічної конференції 

вчителів іноземної мови 

                                       Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила 

педагогічна творчість 

В. Сухомлинський 

 

Тема. Про хід впровадження дослідно-експерементальної роботи 

«Моделювання навчально-виховного процесу паралельного вивчення двох 

іноземних мов з 1 класу» 

 

Форма проведення: конференція 

Дата проведення: 16 березня 2020 року 

Місце проведення: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №243 

 

                                        ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

15.00 – 15.20 Реєстрація учасників семінару.  

Вправа «Мій настрій»: поділ учасників конференції на робочі групи 

15.20-15.25 Огляд виставки методичних доробок вчителів іноземної мови (каб.215). 

15.25 – 15.30 - Ознайомлення з планом роботи конференції (каб.215).  

15.30 – 16.40 – Практична конференція «Паралельне вивчення двох іноземних 

мов як фактор позитивного впливу на формування соціолінгвістичних, 

соціокультурних та лінгвокраїнознавчих компетенцій в процесі розвитку і 

становлення дитини в умовах євроінтеграції» (за окремим планом) каб. 215. 

16.40 – 17.00 –  Підбиття підсумків конференцій. 
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План роботи 
1.  Вітальне слово директора школи учасникам конференції  

                        директор школи        Л.О. Матвєєва 

 

2. Віртуальна екскурсія школою «5 кроків до успішної школи». 

                        директор школи        Л.О. Матвєєва 

 

3. Інтерактивна гра «Будуємо-експериментуємо!» 

                                модератор, уч. поч. класів, тренер НУШ 

                                         Подільського району м.Києва Ісаєнко Ю.В. 

 

4. Практика впровадження дослідно-експериментальної роботи 

«Моделювання навчально-виховного процесу паралельного вивчення 

двох іноземних мов з 1 класу» : моніторинг навчальних досягнень учнів 

4-Б класу з двох іноземних мов  

                          ЗДНВР ПШ Хоменко Н.О. 

 

5. Вивчення іноземної мови з раннього віку: переваги та недоліки 

експерименту-за підсумками проведеного анкетування вчителів 

іноземної мови  

               голова ШМО вчителів іноземної мови Зеленська О.І. 

 

6.  Відеофрагмент бінарного уроку англійської /німецької мови у 4-Б класі 

             Учитель нім.мови Дроненко І.В., уч.анг.мови Балик А.Р. 

 

7.  Презентація «Шлях до вдосконалення: ми і партнери»: із досвіду 

роботи  німецької мовної школи. ПНЗ «Німецько-українська 

міжкультурна школа в місті Києві та «Appel tree»  

             учитель німецької мови Дроненко І.В. 

 

8. Воркшоп  «Методичні знахідки вивчення двох іноземних мов у   

ЗЗСО»              представники видавництва «МакМіллан» 

 

9.  Relaxing tіme: інтерактивна казка нім. мовою «D A S   R Ü B C H E N» 

               Модератори: вч. англійської мови - Месенко О.К.,        

                                       вч.  німецької мови -Дроненко І.В. 

 

10. Підведення підсумків конференції щодо доцільності вивчення двох 

іноземних мов з першого класу. Вправа «Квітка побажань» 

                     Модератор  вч. ангійської мови Месенко О.К.  

       

11.        «Моделювання навчально-виховного процесу паралельного 

вивчення двох іноземних мов  з першого класу»  

          Буренко В.М.,  науковий керівник дослідно-експериментальної    

            роботи у ЗЗСО №243, канд. пед. наук, викладач Інституту 

післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  
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Педадогічне кредо вчителів школи №243: 

«Не життя повинно вчити тих, хто вступає в життя, а школа має 

навчити науці і мистецтву жити» 

В. Сухомлинський 
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Школу №243 з 2015 року очолює творчий, талановитий, креативний 

та мудрий   

Пріорітети  роботи  

Творча співпраця учнівського , педагогічного і батьківського 

колективів для 

формування свідомої особистості – майбутнього громадянина нашої 

молодої незалежної держави 
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                                                                                         Майбутнє 

України – за  

                                                                                 поколінням, яке 

сьогодні в школі опановує життя… 

 

 

  Загальноосвітній навчальний заклад 1-ІІІ ступенів «Середня 

загальноосвітня школа №243»  Подільського району м. Києва 

функціонує з 1984 року. 

   Сьогодні у школі навчається 930 учнів у 31 класах, працює 52 учителя 

із досвідом педагогічної діяльності , здатних  до професійного росту і 

мобільності. Навчальний заклад розвивається і долучається до 

інноваційної й експериментальної роботи для задоволення попиту 

дітей на сучасні освітні послуги. 

  Навчально – технічна база має 28 навчальних кабінетів та комплекс 

навчальних майстерень  (майстерня з деревообробки , майстерня з 

металообробки, майстерня з обробки тканини) 

  У закладі функціонує також дві спортивні зали, актова зала, 

бібліотека, стадіон. 

  На базі школи проходять заняття юних футболістів ФК «Поділ». 

Учні 1 – 4 класів навчаються у відокремлених рекреаціях початкової 

школи у режимі повного дня 

- Вивчення 2-х іноземних мов; 

- Навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект 

України»; 

- Навчання у класах з поглибленим вивченням Англійської  та 

Української мов; 

- Навчання за програмою Нова Українська школа  

- Удосконалення мови у німецькій мовній школі з 5 – го класу; 

- Здобуття азів наукових досліджень у шкільному науковому 

товаристві «Ерудит школи» 

- Вивчення хореографії як предмета в 3- 4 класах; 

- Безкоштовне відвідування гуртків спортивних танців. Театру 

моди «Перлинка». 

- Спортивні секції : настільний теніс, греко – римська боротьба, 

рухливі ігри, футбол, баскетбол ; 

- Заняття, дидактичні ігри, художня творчість і дозвілля у групах 

продовженого дня. 

У школі розроблено та успішно втілюються в життя шкільна програма 

національно – патріотичного виховання,  цільові навчально – 

педагогічні  проекти : 
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- «Єдиний інформаційний простір» 

- «Інновації у сучасній школі» 

- «Обдарована дитина» 

- «Освіта без кордонів» 

- «Формування ключових і предметних компетентностей учнів 

початкової школи засобами ІКТ» 

- «Профільне навчання» 

Виховні проекти: 

- «Школа – толерантне 

середовище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:  04108 м. Київ 

Вул. Новомостицька 10 

Тел. ( 044) 463-54-86 

http:// http://sch243.kyiv.ua/ 

 

 

http://sch243.kyiv.ua/
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Про хід впровадження «Дослідно- експериментальної роботи в 

умовах загальноосвітньої школи» 

Хоменко Н.О. 

                                                   заступник директора НВР ПШ 

учитель вищої категорії, старший учитель 

У 2016-2017 навчальному році наша школа долучилася до 

Всеукраїнського експерименту з вивчення двох іноземних мов( 

англійської та німецької) з першого класу.  

У наш час вивчення кількох іноземних мов це 

необхідність, яку вимагає життя в сучасному 

світі.              Існує такий вислів « Скільки мов ти 

знаєш - стільки разів ти людина». 1ноземна мова 

є засобом спілкування між народами,  засобом 

пізнання культури та традицій різних народів. 

Всім нам відомо, що найкраще від усіх іноземну 

мову засвоюють діти. Під час навчання в 

початковій школі діти оволодівають основними 

вміннями, що формують розуміння предметів і 

міжпредметних зв'язків. Виходячи з цього, 

головною метою навчання як першої, так і другої 

іноземної мови в середній школі стає розвиток в учнів здатності та 

готовності до міжкультурного спілкування. Якість і глибина 

міжкультурного спілкування залежать від ступеня сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності та всіх її складових 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної).   Основним 

opiєнтиром і критерієм у цьому питанні є загальноєвропейська система 

рівнів володіння іноземною мовою (від елементарного до вільного), що 

містить докладний опис комунікативних умінь у всіх видах 

мовленнєвої діяльності для кожного етапу. Твердження, що треба 

вивчати англійську та німецьку мови думаю, сумнівів сьогодні ні в кого 

не викликає, адже у сучасному світі є багато тих, хто пов'язує свою 

майбутню кар'єру з роботою в європейських та міжнародних 

компаніях.  
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З досвіду викладання німецької мови  

Учитель  Дроненко І.В. 

 

 

Вивчення іноземної мови з раннього віку: 

переваги та недоліки експерименту, про які варто згадати 

 

" Діти найкраще навчаються, коли вони вмотивовані, 

 заохочені та мають подолати певний виклик"  
 директор відділу раннього розвитку філіалу British Council у 

Мадриді Кетерін Стюарт для онлайн-курсу English in Early 

Childhood. 

  

      Здається, у сучасному світі вже важко когось здивувати знанням 

однієї іноземної мови. Частіше обов’язковою навичкою є, звісно ж, 

знання англійської- вона відкриває багато дверей. Можливо, це не 

завжди перша необхідність, але це буде принаймні перевагою. 

Вивчення ще однієї іноземної мови, - німецької мови, - це грамотне 

інвестування свого часу, яке може принести величезну користь для 

учня і серйозно вплинути на його подальше життя, особливо якщо він 

володіє також і англійською.  

      Паралельне вивчення англійської та німецької мов є не лише 

перспективно виправданим, але й методично вдалим. Обидві дві мови 

належать до західно-германської сім’ї  індоєвропейських мов, у них 

майже однаковий алфавіт, вони споріднені у багатьох лексичних та 

граматичних аспектах.  

      Не можна заперечувати, що 

вивчення двох чи більше 

іноземних мов буває складним. Як 

і в будь-якому починанні, при 

введенні двох іноземних мов є свої 

плюси і мінуси - присутній як 

позитивний, так і негативний 

вплив. Цей вплив проявляється 

по-різному на різних рівнях і на різних етапах навчання. В результаті 

взаємодії двох і більше мовних систем відбувається накладення і 

змішання мовних явищ, що обумовлює різного роду помилки в 

письмовому та усному мовленні учнів, на фонетичному, граматичному, 

лексичному та інших рівнях. 

      Проте за результатами експеременту  у 4 - Б класі,- вивчення двох 

іноземних мов виявилось навіть легшим, ніж вивчення однієї: діти 

зараз легко переходять з однієї мови на іншу, досвід вивчення першої 

мови знімає в учнів явище навчальної тривожності при вивчені другої 

мови, діти розуміють,  що треба робити, адже їм вже знайома 

https://cambridge.ua/adults/
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технологія вивчення першої іноземної мови. Це економить час як самих 

учнів, так і  учителя. 

        Вивчення двох іноземних мов сприяє їх загальному розвитку: 

майже всі діти цього класу висловлюють бажання в перспективі 

вивчати і третю іноземну мову, а  їхніми улюбленими предметами зараз 

є англійська та німецька мови. 

  Отже, отримані результати доводять, що друга іноземна мова не є 

перевантаженням і не знижує навчальну мотивацію учнів, а є 

розвиваючим середовищем. Хотілося б відзначити, що даний 

експериментальний досвід показує, що діти з успіхом засвоюють другу 

іноземну мову і, що найголовніше, вчать її із задоволенням. 

Сучасне суспільство розуміє всі плюси вивчення німецької мови поряд 

з англійською. Багатомовність має бути компонентом освітнього 

портфеля XXI століття. Запорука успіху - англійська плюс німецька. 
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Методичні розробки        

    учителя німецької та англійської мови  

 

 

учитель англійської мови 

Зеленська О.І. 

Тема «Technology time»  

Практична: систематизувати вивчений матеріал, перевірити рівень 

знань   лексичного та граматичного матеріалу. 

Освітня:    розширити загальний кругозір учнів з теми «Технології» 

       - поглибити знання учнів з теми «relative clauses»: 

удосконалити    вивчений лексичний і граматичний  матеріал; 

удосконалити мовленнєві навички 

               - формувати комунікативну і соціокультурну 

компетенцію. 

Розвиваюча: розвивати комунікативні компетенції, уміння 

використовувати вивчений матеріал на практиці.  

  - Розвивати інтелектуальні та пізнавальні  здібності, 

вміння працювати в групах і парах. 

 

Виховна: виховувати культуру спілкування в практичному 

використанні мови,  

виховувати почуття поваги, ввічливості при спілкуванні. 

 

Обладнання уроку: ноутбук,диск з аудіо,підручник Academy stars,  

картки 

Вид уроку:  Комбінований  

Хід уроку 

1. Організаційний момент. 

 - Good morning, сhildren! I’m glad to see you!  

- Sit down, please.  
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How is your mood today? 

P.: Good, great, wonderfull, nice.. 

T: Let’s start our lesson with warmin up. Say ‘Hello’ to each other. 

2.  Мовленнєва зарядка.   

Listen andsing!( children sing ‘Hello’ song) 

SLIDE № 2 

3 . Aктивізація опорних знань. 

T: Now I see that you are active and ready to start. 

Children, tell me: What did I use for this activity? 

P.: Screen,TV set, remote control, laptop… 

T: Yes , thanks. As you understand, we continue learning our topic 

‘Technology’ and we should improve listening and speaking skills today. 

But don’t forget vocabulary. By the way, what is your home task? 

P: We  had to learn the words on the topic ‘Technology’ for our homework. 

T.: So, let’s check it up.  

4. Перевірка домашнього завдання. 

Vocabulary 

T. Children, what is DEVICE? 

P.: It’s an object which helps us do something. 

Now name the devices and acsessories . 

SLIDE 3  

 ( Учні називають назви пристроїв) 

Well done! 

5. Основна частина уроку 

T. Children, what type of clauses did we learn? 
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P.:- Defining. 

What defining words did we learn? 

WHAT/ WHO/ WHERE 

Now I want to check how well you know them. 

Task I. let’s divide into two teams . Your task is to put the sentences in 

correct order using defining words. We need 3 pupils from each group. 

There are sentences for two teams. Don’t forget to stick defining words. 

( pupils in turns make up sentences) 

 

Well done! 

Next  task. Guess the words. 

Team A1. This is a place where you can find books. 

Team B1. This is a device which takes pictures. 

Team A 2. This is a man who invented first printing machine. 

Team B 2. This is an object which prints on paper. 

Team A 3. This brings you electricity into your phone. 

Team B 3. The boy who helped Guttenberg . 

Team A 4. A thing where you can find any information. 

Team B 4. This is a device which makes calls. 
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Well done! Each team gets stars! 

T. Now let’s relax  

6.Relaxation  

SLIDE 4 ( IF YOU ARE HAPPY)  

7.Listening 

 

Now children, open your books on page 89, exercise  1. Listen and match 

which character      uses which device 

SLIDE 5 

 Listen again and tick( \/ ) what the children do. 

  

SLIDE 6 

( children sing a song about   technologies)  
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8. Game  

Now it’s time to play game. Our game is called ‘Technoshop’ 

You are two teams. Each team has to choose a customer and a shop - 

assistant. Make up a short dialogue which takes place in a shop. Shop- 

assistants must choose a device and 

persuade a customer to buy it.  

 

 

 

 

Well done! 

 Now let’s sing a song “ I love technologies”and show how you really like 

them. 

9. Presentations  

T. Now children, give us  presentations about technologies which you use 

at home. ( children tell about their favourite devices) 
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10. Підсумок. 

To sum up our lesson I want you to do the last task. Complete the diagram 

with the information in the box. 

Compare 3 devices and find what is common and what is different. 

Well done! 

Both teams get stars! Now I see that you know a lot of about technologies. 

11. Домашнє завдання  

Wb.p. 77 

Thank you for the lesson, goodbye! 
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Учитель німецької мови 

         Дроненко І.В. 

 

 

Узагальнюючий  урок німецької мови в 4-Б класі по темі: «Школа». 

 

Мета : узагальнення знань за темою «Шкільні предмети". 

Завдання: 

практичні: тренувати учнів у вживанні знайомих лексичних та 

граматичних структур;  розвивати уміння і навички усного мовлення. 

виховні: виховувати повагу і толерантне ставлення до культури 

країни мови, що вивчається. 

розвиваючі: розширення загального кругозору школярів; 

підвищення мотивації до вивчення німецької мови. 

Обладнання уроку. 

На дошці записано число, назва теми, картинки із зображенням 

шкільних предметів; 

Роздатковий матеріал: картки 

 

Початок уроку 

 Організаційний момент 

L.: Guten Morgen, liebe Gäste! 

Guten Morgen, liebe Kinder! 

Ich freue mich, euch zu sehen! 

 

Мовна зарядка 

-Welcher Wochentag ist heute? 

- Der wievielte ist heute? 

- Wie ist dasWetter? 

Schüler: діти відповідають на питання  

L.: Danke! Das Thema unserer Stunde heißt «Die Schulsachen». 

Wir werden heute an der Lexik arbeiten, über die Schulsachen erzählen. 
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Heutewerdenwir lesen, schreiben und spielen. 

Основна частина уроку 

Повторення та перевірка засвоєнного  матеріалу по темі «Die 

Schulsachen». 
1. L.: Sagt mir bitte, Kinder, wozu geht ihr in die Schule? 

Sch-1: Wir gehen in die Schule, um zu lernen. 

Sch-2: Wir gehen in die Schule, um viel zu wissen. 

Sch-3: Wir gehen in die Schule, um ……… 

L.: Und was nehmt ihr in die Schule mit? 

Sch-4: Wir nehmen in die Schule die Schulsachen mit. 

Bildet das Wortigel. 

 

das Buch das Lineal das Heft 

 

der Kuli der Bleistift 

 

2. Вставьте  пропущені букви 

Das B____ ch, die Sche___e, das H___ft, das Lin___al, der Bleisti___t 

3.Які слова заховались? 

1. L.: Warum nimmst du, Mascha, das Lehrbuch mit? 

Sch-1: Ich lese das Lehrbuch in der Schule. 

Sch-2: Warum nimmst du, Anna, das Heft mit? 

Sch-3: Ich schreibe im Heft 

Sch-4: Warum nimmst du, Irene, den Kugelschreiber mit? 

Sch-5: Ich schreibe mit dem Kugelschreiber. 

 

 

 

 

 

2. L.: Jetzt spielen wir. 

Was ist hier? 

 

 

 

 

Sch-1: Ist es groß? 

 

 

 

H: Nein, es ist klein. 

Sch-2: Ist es rund? 
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H: Nein, es ist lang. 

 

Sch-3: Ist es blau? 

H: Nein, es ist grün. 

 

3.L.: Erzählt bitte über eure Schultasche. 

Was liegt in der Schultasche? 

 

TURNPAUSE 
L.: Wir sind müde und machen Gymnastik. 

Sch: 1,2,3,4 - alle, alle turnen wir. 

1,2,3,4 - alle, alle springen wir. 

Розвиток навичків читання та письма 

 

1. L.: Lest bitte den Text. Was fehlt hier? 

Schreibt bitte richtig. 

(Діти заповнють пропуски в тексті. Читають і перекладають.) 

 

3. Kreuzworträtsel (Работа в міні-групах). 

 Підведення підсумків уроку 

L.: Was haben wir heute in der Stunde gemacht? 

Sch-1: Wir haben an der Lexik gearbeitet. 

Sch-2: Wir haben über die Schulsachen erzählt. 

Sch-3: Wir haben gelesen und geschrieben. 

Sch-4: Wir haben viel gespielt. 

L.: Alle haben sehr gut gearbeitet. Ihr seid die Besten! 

2. Die Hausaufgaben für das nächste Mal. 

3. L.: Wir beenden unsere Stunde mit dem Gedicht« Die Stunde ist aus…». 

Die Stunde ist aus, 

Wir gehen nach Haus, 

Wir gehen, wir gehen, 

Wir gehen nach Haus. 

L.: Tschüs! Auf Wiedersehen! Alles Gute! 
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          Додаток 

 

 

Інсценізація казки 

D A S   R Ü B C H E N «Ріпка»  

німецькою мовою  

 3-Б клас 

 

Учитель німецької мови 

Дроненко І.В. 

Мета заходу: 

Залучення дітей до спільної колектівної творчості. 

 

Виховні завдання: 

Удосконалювати навички культурного спілкування. 

Розвивати творчі здібності  

Розвивати мову, дикцію. 

 

Handelnde Personen:  

der GroBvater 

die GroBmutter 

die Enkelin Mascha 

der Hund Mops 

die Katze Mieze 

die Maus Mauschen 

 

 

Der GroBvater: Oh, wie groB ist die Rübe. Ich will sie aus der Erde ziehen. 

    (Er nimmt die Rübe bei den Blattern und zieht mit aller Kraft) 

  Ach, ich kann sie nicht herausziehen. 

Die GroBmutter: (kommt): Was machst du hier? 
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Der GroBvater: Ich will die Rübe aus der Erde ziehen.Hilf mir bitte! 

                            (Die GroBmutter stellt sich hinter den GroBvater.) 

DerGroBvater: Eins, zwei, drei. Nein, es geht nicht! Wollen wir unsere 

Enkelin rufen. 

Die GroBmutter: (ruft) Sascha! 

Die Enkelin: Ich bin da. Was soll ich machen? 

Die GroBmutter: Wir wollen die Rübe aus der Erde ziehen.Hilf uns bitte ! 

Alle zusammen: Eins, zwei, drei (zwei mal). 

Die Enkelin: Ich will unseren Hund rufen. Er wird uns helfen. (Ruft): 

Mops! Mops! 

Der Hund: Was soll ich machen? 

Die Enkelin: Du sollst uns helfen. Wir wollen die Rübe aus der Erde 

ziehen. 

Alle zusammen: Eins, zwei, drei (drei mal). 

Der Hund: Ich will die Katze rufen. Sie wird uns helfen. (Ruft): Mieze! 

Mieze! 

Die Katze: Was soll ich 

machen? 

Der Hund: Du sollst uns helfen. 

Wir wollen die Ruhe aus der 

Erde ziehen. 

Alle zusammen: Eins, zwei, 

drei... 

Die Katze: Ich will die Maus 

rufen. Sie wird uns helfen. 

(Ruft): Mauschen! Mauschen! 

Die Maus: Was soll ich 

machen? 

DieKatze: Du sollst uns helfen. 

Wir wollen die Rübe aus der 

Erde ziehen. 

DieMaus: Bitte! Ich will helfen! 

Alle zusammen: Eins, zwei, drei! 

(Bei "drei" ziehen sie die Rübe heraus und fallen alle sechs.) 

 

 

 

Integrated lesson in grade 4B 

 “Two languages, one family!” 

Prepared by:  

German teacher I. Dronenko  

English teacher A. Balyk 
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Topic 

“Two languages, one family!” 

Objectives: Development of skills and abilities of foreign speech activity. 

• Educational:  

1) to form speaking skills;  

2) repeat the training material on the topics “Country Studies”, “School”, 

“Hobbies”, “Animals” 

• Developing: develop the initiative in the implementation of foreign 

language speech. 

• Educational: inculcate interest and respect for the country of the 

language being studied, its culture. 

Equipment: flags of countries, signal cards with flags, cards with words, 

computer. 

Course of the lesson 

I. Greetings 

Hello to everyone! Today we will have with you a binary lesson called "2 

languages-one family". Today we will plunge into the world of two 

countries at once! Are you ready? 

Let`s stand up and greet each other! 

«Hello song»                                                          «Guten tag» 

 

 

 

 

II. Speech Charge (Dating) (a ball will be 

needed) 

-What's your name? Where are you from? How old are you?  

- Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? 
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III. Warning! Presentation of study countries! 

Where is The British flag? What color is the British flag? 

 

Wo ist die deutsche Flagge? Welche Farben hat die deutsche Flagge? 

IV. The quiz from English (we prepare on separate pieces of paper)  

The children will pull the pieces of paper out of the box .... to whom what 

question will fall, to that and give answers 

1) What is the capital of 

the UK? 

1) Was ist die 

Hauptstadt von 

Großbritannien? 

2) What is the capital of 

Ukraine? 

2) Was ist die Hauptstadt 

der Ukraine? 

3) What is the capital of 

Germany? 

3) Was ist die Hauptstadt 

von Deutschland? 

 

V. Knowledge!  

We work  with texts - we need pieces of paper and a magic box 
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Bears are fat. They are 

big and brown. 

der Elefant ist grau und 

gross 

Fox is not big. It is 

orange. 

Ich mag  auch die Katze 

Rabbits are grey in 

summer and it is white in 

winter. 

der Hamster ist sehr lustig 

My favourite wild animal 

is a horse. 

Mein Lieblingstier ist der 

Hund. 

 

VI. Lesson summary and reflection 

- Well done! Well done! Time to take stock.  

- Alle Kinder gut gemacht! 

 

VII. Homework 

At home, draw a poster / collage “German and English - two language 

brothers of the same family” 
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Учитель англійської мови 

Кольченко К. О. 

“Communication Technologies in our life” 

 

Тип уроку: комбінований 

Мета: Перевірити знання учнів по темі “Communication Technologies”.  

Вчити аналізувати вивчений матеріал, робити висновки. 

Продовжувати формувати навички комунікативного діалогічного та 

монологічного мовлення. Вчити працювати в групах. Формувати 

навички читання, аудіювання та письма. Розвивати критичне 

мислення учнів та мовну здогадку. Виховувати стриманість та 

толерантне ставлення один до одного, прищеплювати культуру 

користування компьютерами. 

Обладнання: презентація до уроку з матеріалами для аудіювання, 

роздатковий матеріал (завдання з аудіювання, анкети для проведення 

опитування, матеріали для читання), підручник, робочий зошит, 

дошка . 

ХІД УРОКУ 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення: 

1. Введення в іншомовну атмосферу (Warm-up): (слайд 1) 

T: Good afternoon, students! How are you today? At the lesson today 

we’re going to speak about communication technologies and their role in 

our everyday life. You’ll do a lot of interesting exercises and we’ll discuss 

the pros and cons of computers. Also you you’ll listen about a person who 

changed the world of computers. First of all I would like you to define the 

word ‘computer’. On the screen you can see the definition of the word 

‘computer’ and I’d like you to put the words of definition into the correct 

order to make the definition correct. (слайд 2) 

ІІ. Основна частина уроку: 

1. Vocabulary: 

 1) T: As you know, communication technologies are not only computers. 

They also mean a lot of different things. Now your task is to match the 

names of technologies with the pictures. (слайд 3) 
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2) T: You’ve done the work very well. And now I’d like to know how you 

understand meanings of these words. I’ll read you the definitions and your 

task is to guess the word. 

  

Match the vocabulary with the correct definition and write a–j next to the 

numbers 1–10. 

1. …  
An electronic machine. You use it for going on the 

internet, storing information and playing games.  
a.  laptop 

2. … An electronic letter.  b.  game 

3. … You can play this on the computer for fun.  c.  
keyboar

d 

4. … 
You use this to write on a computer. It has letters or 

characters on.  
d.  mobile 

5. … A computer that you can travel with.  e.  email 

6. … Your personal telephone.  f.  screen 

7. … You use this to move and click on a computer.  g.  
comput

er 

8. … 
The part of your computer where you see the pictures or 

words.  
h.  website 

9. … Google, YouTube and Wikipedia are types of …  i.  Wi-Fi 

10. … Internet connection without wires or cables.  j.  mouse 
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3) T: I see you know these words quite well. And now there is one more 

vocabulary exercise. Now let’s check how you can combine the words. 

Look at the screen! Your task is to match the words to make up word 

combinations: 

 

 

1) an email                                                 a) information 

2) a computer                                             b) Web 

3) a search                                                  c) address 

4) save                                                        d) technologies 

5) a personal                                               e) an email message 

6) World Wide                                           f) screen 

7) surf                                                         g) online games   

8) web                                                         h) engine 

9) download                                                i) computer 

  10) communication                                     j) the document 

  11) send                                                      k) the Internet 

  12) play                                                      l) site 

2. Grammar 

T: Now you have copies with the task. Your task is to complete the 

sentences with the suitable phrasal verbs from the box. You have three 

minutes for this task. (додаток 1) 

3. Listening 

T: When we think and speak about awesome inventions, like a computer, 

we certainly associate them with the people who invented them. Tell me 

please, do you know? 

- Who is a founder of the social networking site Facebook? (Mark 

Zuckerberg) 

- Who founded Microsoft Corporation? (Bill Gates) 

- And what do you know about Steve Jobs? 

Let’s listen about this famous man. Listen to the story and choose a correct 

answer for each question. You’ll listen to the text twice. Now you have 30 

seconds to look at the questions. (додаток 2)    
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4. Discussion: 

T: Of course, a computer is a great invention of the mankind. But, as 

you know, nothing is perfect. Let’s speak about advantages and 

disadvantages of computers.  

- What are the advantages of computers? 

- What disadvantages of computers can you name? 

5. Reading: 

T: As you see, a computer can be not only a friend. It can also become a 

real enemy. And so is the Internet. Now we are going to work with a 

text. Read the title first and say what do you think this text is about? 

Now you have to read a text and do the task after the text. Choose the 

correct item. Work in pairs. You have 5 minutes.  

(додаток 3) 

6. Survey: 

T: As you have understood from the text spending too much time with a 

computer or on the Internet maybe very dangerous. Now let’s find out 

what kind of a computer user you are. Let’s divide into three groups. I 

suggest you to conduct a small survey. In each group answer a set of 

questions I have prepared for you.  Try to answer all the questions 

honestly.  

T: Now I suggest you to make conclusions. What have you found out 

about your classmates? (додаток 4) 

 

ІІІ. Заключна частина уроку: 

1. Home assignment: 

T: Our lesson is coming to its end. And the home task for the next lesson is 

exercise 13 page 58 in your Workbooks. You should answer the questions 

using phrasal verbs. 

 

2. Signing off: 

T: You have been very active today. And your marks for the lesson are… 

T: At the end of the lesson I would like you to think out two quotes you 

can see on the board: 

- Technology is a useful servant but a dangerous master. (Christian 

Lous Lange) 

- One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can 

do the work of one extraordinary man. (Elbert Hubbard) 

T: So, I wish you to be extraordinary 

 

 

 

 



29 
 

Додатки 

 

Дотаток 1 

log on                back up                 scroll up                     click on 

 

plug in               log out                  hack into                     scroll down  

 

1. If you don’t want to lose your project you should ______ _____ the 

files. 

2. After you decide which products to buy, _____ ____ the ‘pay now’ 

button. 

3. The information is at the top of the page. You need to ____ ___. 

4. Don’t forget to ______ ____ of the facebook account when you’re 

using a public computer. 

5. The information is at the button of the page. You need to ____ ____. 

6. My battery is dead. Where can I ______ _____ my laptop. 

7. I’ve forgotten my password so I can’t _____ ____ to my account. 

8. Someone tried to ______ _____ the computer system of the bank and 

steal the money.  

 

 

Додаток 2 

COMPUTERS 

 LISTENING COMPREHENSION 

1. The article is about the Apple Computer company. 

(a) TRUE 

(b) FALSE 

(c) It doesn’t say. 

2. When was Steve Jobs born? 

(a) 1974 

(b) 1955 

(c) 1964 

3. He made his own televisions as a boy because his family was poor. 

(a) TRUE 

(b) FALSE 

(c) It doesn’t say. 

4. Why didn’t Steve Jobs study in grade five in school? 

(a) He studied very hard. 

(b) He thought it was too difficult. 

(c) He didn’t know what to do with his life. 
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5. Steve Jobs never graduated from high school. 

(a) TRUE 

(b) FALSE 

(c) It doesn’t say. 

6. When did Steve Jobs make Apple Computer company? 

(a) 1976 

(b) 1974 

(c) 1975 

7. What was the name of Steve Jobs’ wife? 

(a) Atari 

(b) Steve 

(c) It doesn’t say. 

8. When did Steve Jobs die? 

(a) 2003 

(b) 1991 

(c) 201 

 

 

Додаток 3 

Додаток 4 

 

 Student 1 

Name: 

Student 2 

Name: 

Student 3 

Name: 

Student 4 

Name: 

Student 

5 
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Name: 

Do you often 

use a 

computer 

while you are 

doing your 

homework? 

     

Are you a 

member of 

any social 

networking 

sites? 

(Facebook, 

VK, etc.)  

     

Do you often 

play online 

games more 

than 2 hours 

at a time? 

     

Do you buy 

anything on 

the Internet? 

What? 

     

Do you chat 

online with 

your friends? 

How often? 

     

Do you think 

TV is better 

than the 

Internet? 

     

Are you often 

online more 

than 5 hours 

per day?  
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Give the conclusion about the students of your group: 

We found out that… 

- …students of our group often use a computer while they do their 

homework. 

- …students are the members of social networking sites. 

- …students often play online games more than 2 hours at a time. 

- …students buy online: clothes,… 

- …students chat online with their friends regularly 

- …students don’t think that TV is better than the Internet 

- …students are often online more than 5 hours per day  

 

 Учитель 

англійської мови  

Месенко О.К. 

Тема.                  Урок-гра  “ A  Fantastic Shop” 

Мета: Практична. Ознайомити учнів з новими ЛО та тренувати їх в 

усному 

 мовленні. Активізувати ЛО та навчити розпізнавати їх на слух. 

           Розвиваюча. Розвивати діалогічне мовлення, використовувати 

нові ЛО.  

Тренувати пам'ять, мовленнєву здогадку, творчі здібності . 

          Виховна. Виховувати в учнів наполегливість, старанність, 

акуратність,  

естетичний смак. 

Обладнання: презентація, ілюстрації, флешкартки. 

Хід уроку 

I. Початок уроку 

Етап1. Привітання. Організаційний момент. 

Мета. Ввести учнів середовище іншомовного спілкування. 

Прийом. Привітання, повторення скоромовок на англійській мові. 
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- Good day, Good day, Good day. I’m happy to see you today. Let’s 

remember our tongue twisters. (Учні промовляють скоромовки). 

- You are great. And now I want you to make Hello Circle. (Учні стають в 

коло і запитують один в одного як справи) 

- Today we’ll speak about fashion shop and clothes in it. 

Етап2. Фонетична зарядка. 

Мета. Підготувати артикуляційну базу для вимови звуків. 

Прийом. Розвиток усного мовлення учнів. 

- Pupils who lives in our mouth? (Mr. Tongue) 

Одного разу Mr. Tongueсидів за столом і обідав / m – m – m /. Але 

раптом у вікно влетіла бджола і почала літати над Mr. Tongue і 

дзижчати йому на вухо / z – z – z/. Mr. Tongue дмухнув на неї, щоб вона 

відлетіла / h – h – h/. Це не допомогло і бджола почала продовжувала 

літати над столом і заважала Mr. Tongueїсти. І тут йому на допомогу 

прийшов собака. Він загарчав на бджолу: / r – r – r/. Бджола злякалася і 

вилетіла у вікно. 

II. Основна частина. 

Етап1. Ознайомлення з новими ЛО. 

Мета. Систематизувати нові ЛО та продемонструвати їх вживання у 

мовленні. 

Прийом. Активне слухання. 

- So, pupils, what is it? 

- Yes, it is a mouse. And a little mouse wants to study some new words 

with us. 

- Look at the screen and repeat after me all together. 
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Coat  /kout/  піджак 

Trousers /’trauzez/ штани 

Blouse /blaus/ блузка 

Skirt  /skə:t/ спідниця  

Quilt /kwilt/ стьобана ковдра 

- And now let’s  check, how you have studied new words. 

- А зараз давайте перевіримо нові слова. 

- Match the word with the picture. 

Фізкультхвилинка: “Listen to the music”. 

Clap your hands, clap your hands, 

Listen to the music and clap your hands 

Stamp your feet, stamp your feet, 

Listen to the music and stamp your feet 

Turn around, turn around, 

Listen to the music and turn around. 

Jump up high, jump up high, 

Listen to the music and jump up high. 

Wave your hand, wave your hand, 

Listen to the music and wave your hand. 

Етап2. Оволодіння мікродіалогами по темі. 

Мета. Навчити учнів складати діалог з опорою на зразок вчителя. 
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Прийом. Повторення реплік за диктором. 

- I have got a new dress. 

- What colour is it? 

- Blue. 

- So, children, lets repeat some colours. 

- Отже, діти, повторимо деякі кольори: 

Green,purple 

Red,pink 

 Yellow,white 

 Brown,grey 

 Black,blue 

 

- And now a little mouse wants to show a little mouse is dressed in….(a 

blouse, a dress, trousers). 

- А зараз мишка хоче, щоб ви показали яка мишка 

вдягнена в …..(блузку, сукню, штани). 

Етап3. Створення учнями власних діалогів. 

Мета. Навчити учнів вести діалог за ситуацією з використанням опор. 

Прийом. Робота в малих групах з опорою на малюнки, картинки, 

схеми тощо. 

- Let’s describe our clothes. For example: 

My dress is red. 

My trousers are black. 

- Well done, children. 

- And now, let’s play the game “New clothes”. 

- I have got (a) new …… It is…. 

- А зараз littlemouseхоче почути як гарно ви засвоїли назви одягу. 

- What colour is your new….? 

-   -Itis …. . 
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Етап4. Ознайомити з літерою Qq. 

Мета. Познайомитися з новою літерою. 

Прийом. Перегляд відеоролику. 

- Учні, але ми не тільки граємо, ми ще з вами вчимо літери. 

- Тож до нас завітала тітонька Сова і вона хоче розповісти нам дещо. 

- Let’s listen to her attentively. 

- Про яку літеру говорила тітонька Сова? 

- А які слова ви запам’ятали, що починаються з 

літери Qq. 

Пояснення написання літериQq. 

Написання літери учнями у прописах. 

Прийом2. Гра “Match” 

- And now, little mouse wants to check how you have studied letters. 

- З’єднайте літери з їх звучанням. 

Ss - /es/ 

Uu - /ju:/ 

Qq - /kju:/ 

Aa - /ei:/ 

Bb - /bi:/ 

Cc - /si:/ 

- Давайте ще раз повторимо вивчені літери. 

III. Заключна частина. 

Етап. Підведення підсумків. 

Мета. Підвести підсумок уроку, перевірити вивчені слова і літери. 

Прийом. Гра “Yes/No”. 

- And now let’s check your knowledge/ 

- Is this blouse red? 

Yes, it is / No, it isn’t. 

Схвалення учнів, які були активними на уроці. 

- Stand up, pupils! Stand still. 

- Our lesson is over. Good bye! See you soon. 
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Відео: 

https://youtu.be/zX9Yu9xebl0 

https://youtu.be/F9ES7VRV-5w 

https://youtu.be/-yY7rvpJHVw 

https://youtu.be/8E_87QRMPGU 

https://youtu.be/zX9Yu9xebl0
https://youtu.be/F9ES7VRV-5w
https://youtu.be/-yY7rvpJHVw

