ЗАВДАННЯ 1

5

СФЕРА: «ЛЮДИ».
ТЕМА: «МОЯ УКРАЇНА».
У ч и т е л ь : Ми живемо в Україні. Це велика, гарна, квітуча незалежна країна.
У кожної країни є свої державні символи — прапор та герб. Подивіться
на наш прапор. Він складається з двох рівних смуг. Верхня — синя,
що символізує високе просторе небо; нижня — жовта, що означає безмежні лани золотої пшениці. Державний герб України — тризуб. Він
символізує спорідненість поколінь, мир і творчу працю. Його зображують на монетах, печатках.
Учитель пропонує пригадати вірш «The Ukrainian Flag»:
Тhe Ukrainian ﬂag is yellow and blue
And the Tryzub’s colours are the same too.

Діти розмальовують прапор та тризуб.
Учитель:
Діти:
Учитель:
Діти:

What is this?
This is the Tryzub/the Ukrainian ﬂag.
What colour is the Tryzub/the Ukrainian ﬂag?
It is blue/yellow.
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ЗАВДАННЯ 2
СФЕРА: «ЛЮДИ».
ТЕМА: «АНГЛІЯ».
У ч и т е л ь : Наші англійські друзі, хлопчик Джек та дівчинка Сью, вже розповідали
про свою країну. Англія — велика і гарна держава. Багато англійських
хлопчиків і дівчаток мріють знайти собі друзів в Україні.
Учитель пропонує дітям пригадати вірш «England»:
England is a country.
It is big and nice.
England is a country.
Jack and Sue greet us!

Діти розмальовують англійський прапор та Джека зі Сью.
У ч и т е л ь : Who is this?
Діти:
This is English boy Jack/English girl Sue.
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ЗАВДАННЯ 3
СФЕРА: «КУЛЬТУРА».
ТЕМА: «КОЛЬОРИ».
У ч и т е л ь : Восени часто йде дощик. Щоб не змокнути, люди надягають плащі, гумові чоботи та розкривають парасольки. Мабуть, у всіх вас, діти, є різнокольорові парасольки. Є парасольки і в наших друзів Сью та Джека
(Sue’s umbrella, Jack’s umbrella).
Учитель пропонує пригадати пісню «Sue’s Umbrella» («Get Ready. Pupil’s Book 1»,
Step 20).
Діти розмальовують парасольки у різні кольори і вибирають парасольки для
себе та друзів, потім зображують пунктиром дощик.
Учитель:
Діти:
Учитель:
Діти:

What colour is an umbrella?
It is blue/red/green/yellow.
Whose umbrella is it?
Sue’s umbrella/Oksana’s umbrella...
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ЗАВДАННЯ 4
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СФЕРА: «КУЛЬТУРА».
ТЕМА: «ІГРАШКИ».
У ч и т е л ь : Одного ранку в магазині іграшок сталася надзвичайна подія: всі іграшки втратили свій колір. Вони дуже засмутилися, адже діткам так подобаються яскраві, різнокольорові іграшки.
Учитель пропонує дітям пригадати вірш «Toyshop»:
Boys and girls are very glad
To see robots, blue and red.
Elephants and lions,

Umbrellas and kites.
The Toyshop invites girls and boys.
It has a lot of toys.

Діти розмальовують зображені іграшки; визначають їх розмір, колір та рахують їх.
Учитель:
Діти:
Учитель:
Діти:
Учитель:
Діти:

Show me a big/a little/lion/elephant/kite/umbrella/robot.
This is a big/a little/lion/elephant/kite/umbrella/robot.
What colour is it?
It is red/yellow/green/blue.
How many lions/elephants/kites/umbrellas/robots?
One/Two/Three.
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ЗАВДАННЯ 5
СФЕРА: «КУЛЬТУРА».
ТЕМА: «МАЛІ ЛІТЕРИ АНГЛІЙСЬКОЇ АБЕТКИ».
У ч и т е л ь : Багато літер є в англійській абетці. Всі вони добрі друзі. Літери
люблять збиратися разом, а збираючись — утворювати слова. Вони веселі і люблять співати.
Учитель пропонує дітям пригадати пісню «Alphabet Song» («Get Ready. Pupil’s
Book 1», Step 24).
Діти наводять за пунктиром доріжку, на якій знаходяться літери, та розмальовують їх.
Учитель:
Діти:
Учитель:
Діти:

What colour is «b»/«c»/…?
It is blue/green/red/yellow.
Is it «a»/«d»/…?
Yes/No.
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