
Тема: Школа. Навчальні предмети. 
Мета: Вчити працювати в парах; складати розклад    уроків; закріпити 

вживання Past Simple з правильними дієсловами; розвивати усне 
мовлення, навички  письма; повторити букви алфавіту та дні тижня. 
Виховувати організо-ваність у роботі. 

Обладнання: магнітофон, таблиця з правилом вживання Past Simple, 
малюнки і таблиця з назвами навчальних предметів, букви алфавіту, 
картки, таблиці з назвами днів тижня. 

                          Хід уроку  
І. Початок уроку. 
1.Організаційний момент. 
Stand up! Stand still! Good morning. Sit down! 
2. Фонетична зарядка. 
Повторення букв алфавіту. Now we shall repeat ABC. Let`s sing a song ABC. 
Гра « Знайди букви» . На малюнку заховані букви . Їх потрібно знайти і 
записати. 
3.Уведенння в іншомовну атмосферу. 
Робота в парах. Ти запізнився на урок . Вибачся і попроси дозволу сісти на 
своє місце. Подякуй. 

- Excuse me, please! May I take my seat? 

-  Yes, you may. 
- Thank you. 

ІІ. Основна частина. 
1. Оголошення теми і мети уроку. 
2.Past Simple Tense. Тренування учнів у вимові закінчень дієслів. 
======ed     yesterday                              ed 
                      last night                 [ t ]        [ d ]       [ id ] 
                      last week 
                      last Monday 
Read exercise 1 page 41. 
3.Розвиток навичок письма та мовлення з опорою на граматичний матеріал. 
Спочатку скажи , а потім запиши, що твої родичі і друзі робили минулого 
тижня, вчора. 
              1.  little Ann  -  water flowers 
              2.  mother   -  clean the room 
              3.  you   -  listen to the teacher 
             4.  Dan  -  play football 
             5.  father  -  wash the car 
             6.  I  -  visit my grandmother 
4.Фізкультхвилинка. 
Sing a song «Stand up! Sit down!» 
5. Тренувальні вправи. 
Малюнки з навчальними предметами. What lesson is it? 



Do you like Maths? What lesson do you like? 
Знайди назви предметів в таблиці. 
             amathsnjfartr 
                ukrainianjdke 
                bhcraftjhhjda 
                englishncjdcd 
Складання розкладу уроків. Повторення днів тижня.  
What is your time – table on Monday? 

Monday 
1.Maths. 

  2. English. 
      3.Ukrainian. 

                                                            4. Art. 
5. Music. 

ІІІ. Кінець уроку. 
1.Підсумок уроку , мотивація і виставлення оцінок. 
Poem I can read 
I can read, I can write 
I can speak English too,  
I love learning English! 
And what about you? 
2. Пояснення домашнього завдання. 
Exercise 2, 5 page 42. 
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