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Опис проекту та організаційні рекомендації
Тема проекту: Wild Life

Тваринний світ
Мета проекту
1. Удосконалення пошукових та дослідницьких умінь та навичок учнів (самостійно
знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та аналізувати її);
2. Забезпечення практики усного мовлення;
3. Розвиток навичок письма;
4. Активізація навичок індивідуальної роботи, роботи в парах та малих групах;
5. Поглиблення та систематизація знань учнів про тваринний світ різних країн, захист
тварин та догляд за ними.
Загальні рекомендації щодо проведення проектної роботи
1. Основна функція вчителя – управління проектом. Ви повинні визначити очікуваний
результат від самого початку проекту, пересвідчитися, що учні усвідомлюють, що від них
вимагають, та визначити віхи, або проміжні дедлайни проекту.
2. Важливо обрати проект, який ваші учні зможуть реалізувати з огляду на рівень їхньої
мовної підготовки, часові обмеження та очікуваний результат.
3. Ретельно продумайте та забезпечте матеріали, які знадобляться вам та вашим учням для
реалізації проекту.
4. Залучіть кожного учня, призначивши йому/їй окрему роль.
5. Завжди надавайте учням вибір щодо шляхів реалізації проекту, але регулярно перевіряйте,
чи учні рухаються у правильному напрямі.
6. Усю роботу виконують учні, а вчитель лише спрямовує їх до кінцевої мети.
Матеріали, необхідні для створення проекту:






Папір різного формату (А1, А3, А4), ножиці, олівці (прості та кольорові), фломастери,
маркери, фарби та пензлі, інші декоративні елементи за бажанням.
Клей ПВА чи клей-олівець, скотч (бажано двобічний).
Лінійки, стиральні гумки.
Комп’ютер з доступом до інтернету та принтер (в класі чи вдома в учнів).
Журнали, з яких можна вирізати малюнки-ілюстрації.

•

3•

Варіант проекту №1

Our Zoo
Наш зоопарк
Кінцевий результат
Результатом такого проекту має стати міні-зоопарк, створений учнями.
Кожна група готує одну саморобну тваринку для зоопарку. Для цього необхідно виготовити
тваринку з картону, паперу, пластиліну або тканини, а також створити для неї табличку з картону.
Приклади саморобних тварин подано в Додатку № 1.
Текст на табличці може включати таку інформацію:






опис зовнішнього вигляду тварини
опис природного середовища, де проживає ця тварина, її походження
інформація про здібності та звички тварини
інформація про поширеність тварини (чи існують загрози їхньому існуванню)
цікаві факти

Готові тварини з табличками можуть бути розміщені на великому столі або на кількох столах у
класі чи шкільному холі. Учні також можуть зробити паперові чи картонні паркани, дерева,
лавочки тощо для оформлення зоопарку.

Організація роботи
Для проведення цього проекту необхідно сформувати групи по 3-4 учні, кожна з яких підготує
свою тваринку та табличку для неї.
Учні в групі можуть мати такі ролі:
1)
2)
3)
4)

Дослідник (researcher) – відповідає за пошук необхідної інформації;
Дизайнер (designer) – відповідає за художнє оформлення роботи;
Секретар (secretary) – відповідальний за написання тексту;
Лідер групи (group leader) – координує роботу групи.

Учитель може запропонувати учням самостійно обрати ролі, проте він/вона має особисто
затвердити їх, аби переконатися, що обрані ролі відповідають здібностям учнів. Слід також
наголосити, що учні можуть допомагати одне одному у виконанні своїх завдань, проте кожна роль
передбачає відповідальність за один аспект проекту.
Учитель має також призначити представників з кількох груп, які відповідатимуть за загальне
оформлення зоопарку (паркани, дерева, центральний вхід тощо).
Презентація проекту може відбуватися у формі урочистого відкриття зоопарку з представленням
усіх тварин. Презентувати проект мають УСІ учні проектної групи.
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Додаток № 1

Саморобні тварини

Саморобки з паперових стаканчиків

Саморобки з паперу

Саморобки з одноразових тарілок

Орігамі

Саморобки з пластиліну
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Варіант проекту №2

Map of Ukrainian Wild Life
Карта тваринного світу України
Кінцевий результат
Результатом такого проекту має стати карта України, намальована на великому аркуші формату
А1 (ватман). На карті наклеєні чи прикріплені малюнки тварин, що проживають у відповідних
частинах України, та невеличкий аркуш (А5) з інформацією про цю тварину. Кожна група готує
матеріали про тварин певної природної зони, включаючи таку інформацію:






опис зовнішнього вигляду тварини
опис природного середовища, де проживає ця тварина
інформація про здібності та звички тварини
інформація про поширеність тварини (чи існують загрози їхньому існуванню)
цікаві факти

Організація роботи
Для проведення цього проекту необхідно сформувати групи по 3-4 людини, кожна з яких
підготує інформацію про тварин однієї з природних зон України:





мішані ліси (північ України)
лісостеп (центральна Україна)
степ (південно-східна Україна)
Карпатські гори





Кримські гори
Чорне море
річки та озера України

Учні в групі можуть мати такі ролі:
1) Дослідник (researcher) – відповідає за пошук необхідної інформації;
2) Дизайнер (designer) – відповідає за художнє оформлення роботи;
3) Секретар (secretary) – відповідальний за написання тексту;
4) Лідер групи (group leader) – координує роботу групи.
Учитель може запропонувати учням самостійно обрати ролі, проте він/вона має самостійно
затвердити їх, аби переконатися, що обрані ролі відповідають здібностям учнів. Слід також
наголосити, що учні можуть допомагати одне одному у виконанні своїх завдань, проте кожна роль
передбачає відповідальність за один аспект проекту.
Необхідно також призначити окрему групу для оформлення загальної карти. Презентувати
проект мають УСІ учні проектної групи.
Варіація: можна також запропонувати учням зробити карту природних зон іншої країни,
наприклад, Великобританії, США, Австралії тощо.

Інші варіанти формату проектів:




Запропонуйте учням у групах створити ляльки на руку, ляльки-наперстки або маски та
розіграти сценки з життя тварин у лісі/джунглях/зоопарку.
Учні можуть створити відео-презентацію про тварин, якщо у когось із учнів є мобільний
телефон з відеокамерою (формат: пізнавальна телепередача про тваринний світ України
або іншої країни);
Якщо в більшості учнів є або були домашні улюбленці, можна запропонувати їм створити
колаж з фотографій та смішних історій про їхніх домашніх тваринок.
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Етапи роботи над проектом
Етап
1
1a

Підготовчий етап

Setting the task
Визначення завдання

1b

Warm-up and lead-in
Вступ до теми проекту

1с

Зміст роботи

Language input and
skills development
Розвиток лінгвістичної
компетенції

1. визначення теми проекту
2. виявлення знань учнів з даної теми (background
knowledge)
3. обговорення теми проекту, видів завдань та
послідовності роботи під час проекту відповідно до
теми і мети проекту
1. відбір опорного мовного матеріалу, необхідного для
ефективної реалізації проекту (target language)
2. забезпечення активної усної та письмової практики
використання лексичних та граматичних структур,
які знадобляться учням у ході роботи над проектом
3. робота над подальшим розвитком мовленнєвих
навичок, що стануть у пригоді під час роботи над
проектом та його презентації (читання, аудіювання,
говоріння та письмо)

1. визначення (разом з учнями) мовленнєвих зразків та
структур (functional language), необхідних для
Опанування вміннями та
спілкування англійською під час роботи у групах
навичками комунікативної 2. відпрацювання визначених мовленнєвих зразків
діяльності під час групової 3. складання переліку матеріалів та ресурсів,
роботи
необхідних для проекту
Functional language

1-2

1. ознайомлення учнів з поняттям проекту, визначення
специфіки створення проекту з англійської мови
2. визначення часу на проведення проекту, окреслення
його етапів
3. розподіл учнів на групи (по 3-4 учні)
4. характеристика очікуваного результату –
обговорення фінального продукту

Комунікативна підготовка

3

Кількість
навчальних
сесій
(уроків)

1

•

Діяльнісний етап

3
3a

Project work
Робота над проектом

3b

Stop-and-check
Проміжний контроль
діяльності учасників
проекту

3c
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Project finalizing

1 -2

1. самостійна робота учнів – мозковий штурм
(brainstorming) у групі щодо ідей для майбутнього
проекту
2. розподіл обов’язків учасників групи під час
виконання проекту
3. створення попереднього (чорнового) варіанту
проекту

1

1. короткий звіт групи щодо остаточного бачення
фінального продукту
2. демонстрація опрацьованих джерел інформації
3. консультація та рекомендації вчителя

1

1. робота над остаточним варіантом проекту

1

Презентація та оцінка

1

Завершення проекту
4
4а

Project Presentation
Захист проекту

4b

Feedback session
Рефлексія та оцінка
проектів

1. підготовка учнів до захисту проекту в групах
2. презентація проекту перед класом
3. розміщення проекту в класі (на стіні чи дошці) для
детального ознайомлення з ним інших груп та
подальшої мовної роботи над контентом проекту
1. обговорення вражень щодо проектів інших груп
2. голосування за найкращий проект
3. робота з мовним наповненням усіх проектів у
ігровій (змагальницькій) формі: квест, вікторина,
загадки тощо
4. коментарі вчителя щодо проектів

•
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Teacher’s notes

Етап 1: Setting the task, lead-in and language input
Підготовчий етап

Для успішної реалізації групового проекту на першому занятті необхідно підготувати учнів до
майбутньої роботи, зокрема:
1. зацікавити учнів у темі проекту, мотивувати до активної роботи над ним
2. активізувати базову лексику, необхідну для створення проекту на дану тематику
3. ознайомити учнів з концепцією проекту та, за можливості, надати приклади вже
реалізованих проектів.
Процедура
1 A. Setting the task (Визначення завдання)

1.
2.
3.
4.

Поясніть учням ціль групового проекту, представте тему проекту
Уточніть термін та умови виконання проекту
Продемонструйте приклад уже реалізованого проекту (за наявності)
Розподіліть клас на групи по 3-4 учні

1 B. Warm-up & Lead-in (Вступ до теми проекту)

Key Vocabulary
Animals
zoo
bear
cockatoo
elephant
emu
giraffe
goat

1.

2.

hippo
kangaroo
koala
lion
lion cub
monkey

orangutan
parrot
penguin
snake
tiger
zebra

Parts of the body
arms
head
body
neck
claws
pouch
ears
tail
eyes
tongue
feathers
trunk
fur

Запитайте в учнів, яких вони знають тварин.
Якщо є можливість, роздрукуйте або знайдіть зображення тварин з Key Vocabulary.
Демонструйте їх, коли хтось із учнів називає відповідну тварину, і відразу прикріплюйте
їх до дошки.
Miming
1) Покажіть жестами (miming) одну з тварин і попросіть учнів вгадати, хто це. Коли
вони вгадають, вкажіть рукою на відповідне зображення.
2) Вкажіть на інше зображення і попросіть одного з учнів показати цю тварину.
3) Попросіть ще одного учня самостійно вибрати зображення (не вказуючи на нього) і
показати його жестами всім іншим, щоб вони вгадали тварину. Дайте всім учням
можливість показати свою тварину.

1 С. Language input and skills development (Розвиток лінгвістичної компетенції)

Зверніть увагу: запропоновані нижче завдання різняться за рівнем складності.
Обов’язково враховуйте рівень підготовки ваших учнів і, залежно від цього, відбирайте ті
завдання, які підійдуть вашій групі.

•
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Teacher’s notes

Session 1
(Сесія/урок 1)
1. Song


Запитайте в учнів, де вони можуть побачити багато різних тварин (у зоопарку).



Запропонуйте учням прослухати пісню і постаратися запам’ятати, які тварини згадані в
пісні.
Проспівайте пісню разом з учнями в повільному темпі, супроводжуючи її відповідними
рухами. Попросіть учнів повторювати за вами.
Наприклад:
There are lots of animals in our zoo – розведіть руками, показуючи велику кількість.
Lions, tigers and kangaroos – покажіть відповідним рухом кожну тваринку.
Проспівайте пісню ще раз із записом, але попросіть учнів самостійно показувати всі рухи
без вас.
Поділіть учнів на дві групи, попросіть одну групу співати, а другу групу показувати.
Потім поміняйте групи.
За потреби роздайте учням текст пісні (Student Worksheet #1).
Роздайте учням текст пісні, розрізаний на рядки (Student Worksheet #2), та попросіть
поставити їх у правильному порядку.







2. Reading





Запропонуйте учням прочитати текст Australian Animals (Student Worksheet #3). Додатково
можна також прочитати текст Amazing Animals (Student Worksheet #4).
Перевірте розуміння тексту, поставивши такі запитання:
- Who has got a long tail?
- Who has got a long neck? etc.
Запропонуйте учням у парах описати одне одному зображення коали з вправи 16 (Student
Worksheet #3).

3. Picture Dictation




Підготуйте на невеличких аркушах паперу/картках назви або малюнки різних тварин.
Попросіть одного з учнів (учень А) витягнути картку, а іншого (учень В) вийти до дошки.
Учень А описує частини тіла тварини, наприклад:
It’s got long neck. It’s got big ears.
Учень В малює тварину на дошці відповідно до опису. При цьому учень А стоїть спиною
до дошки і не бачить, що малює учень В.
Усі інші учні мають відгадати тварину.

Варіація 1. Якщо в класі є дві дошки або одна широка дошка, це завдання можна проводити в

командах. Кожна команда делегує по 2 представники (один описує, другий малює). Команда,
яка швидше відгадає назву тварини отримує 1 бал. У кінці виграє команда з найбільшою
кількістю балів.
Варіація 2. Це завдання можна проводити також у парах. У такому разі необхідно підготувати

картки з назвами/малюнками тварин на кожну пару учнів. Один з учнів у парі описує тварину,
другий малює. При цьому перший учень не може дивитися, що малює другий, поки малюнок
не буде завершено. Якщо результат вийшов подібним до тварини, вказаної на картці, пара
отримує 1 бал. Потім партнери міняються ролями.
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4. Reading
Якщо у вас є час, ви можете також прочитати текст Wildlife Parks (Student Worksheet #5).
 Попросіть учнів прочитати текст і виконати завдання 16-17.
 У парах запропонуйте учням ставити одне одному запитання з вправи 18.
 Підведіть підсумок, обговоривши відповіді всім класом.
5. Board game
Для закріплення лексики та граматики, опрацьованої на цьому етапі, запропонуйте учням
пограти в настільну гру. Вам знадобиться:
- гральне поле (Student Worksheet #6), роздруковане на аркуші А3 – по одному на
групу учнів (по 3-4 людини)
- гральні кубики (по одному кубику на кожну групу)
- різнокольорові фішки (по одній на учня). Замість фішок можна використовувати
будь-які невеличкі предмети, наприклад, різнокольорові скріпки, монети, стиральні
гумки тощо.
 Поділіть клас на групи по 3-4 людини.
 Поясніть правила гри:
Учні ставлять свої фішки на клітинку Start. Один з учнів викидає гральний кубик і
просуває свою фішку на відповідну кількість клітинок.
Потрапивши на клітинку з певною тваринкою, учень повинен сказати, що йому відомо
про цю тварину. Опрацюйте приклад на другій клітинці всім класом:
Monkeys have got long tails.
Monkeys eat bananas.
Monkeys can climb trees.


Monkeys like swinging.
Monkeys live in the jungle/forest

Перемагає той, хто першим потрапить на клітинку Finish.
Сигналізуйте початок гри. Під час гри стежте за роботою груп, допомагайте в разі
потреби.

Answer keys
Student Worksheet #5 (Our Discovery Island 3, pp. 28-29)
Ex 16:
1 Baby orangutans eat bananas.
2 Orangutans live in rainforests.
3 James likes going to the zoo to see animals.
4 Akeyo lives in the Serengeti National Park in Kenya.
5 The sun shines a lot and it’s very hot in Kenya.
6 Akeyo likes giraffes.
Ex 17:
1 James
2 Baby orangutans
3 Giraffes
4 Lion cubs
5 Samad
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Student Worksheet #1

Fly High 2, Students’ Book

11

Fly High 2, Students’ Book
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Student Worksheet #2

There are lots of animals in our zoo.
Lions, tigers and kangaroos.
Bears and monkeys and zebras too.
We love the animals and they love you.
There are lots of animals in our zoo.
Snakes, penguins and cockatoos.
Goats and hippos and elephants too.
We love the animals and they love you.
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Student Worksheet #3

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Student Worksheet #4

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Student Worksheet #5

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Student Worksheet #5

Our Discovery Island 3, Students’ Book

•

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Student Worksheet #6
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Student Worksheet #6

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Session 2
(Сесія/урок 2)
Key Vocabulary
long
fast
heavy
slow
tall
funny

Adjectives
young
fat
thin
strong
clever

cheetah
tortoise
panther
lemur
whale

Animals
seal
turtle
chameleon
chimp

Other
reserve (n)
sponsor (v)
dangerous (adj)
rescue (v)
in the wild

1. Warm-up







Напишіть на дошці три назви категорій тварин:
Wild Animals
Farm Animals
Pets
Просіть учнів по черзі (ланцюжком) називати по одному прикладу для кожної категорії.
Попередьте учнів, що вони не можуть повторювати слова, які вже були названі.
Учень 1: tiger
Учень 2: cow
Учень 3: cat
Учень 4: giraffe
Після того, як кожен учень мав можливість назвати слово, якщо ви бачите, що учні
почувають себе впевнено, зітріть категорії з дошки і попросіть учнів продовжувати гру.
Тепер вони мають не лише не повторювати слова, але й уважно стежити за тим, яку
категорію їм потрібно назвати.
Якщо у вас у групі сильні учні, ви можете почати викликати учнів у різнобій, а не
ланцюжком. Це ще більше ускладнить завдання.

2. Adjectives (comparative form)


Попросіть учнів подивитися на картинки в завданні 2 (Student Worksheet #7).
Називайте тварин у довільному порядку та попросіть учнів показувати на відповідну
картинку.



Зверніть увагу учнів на прикметники long, fast, heavy, slow.
Продиктуйте такі речення і попросіть учнів хором казати “True” або “False”.
- Snakes are long. (T)
- Cheetahs are slow. (F, cheetahs are fast)
- Tortoises are slow. (T)
- Rhinos are heavy. (T)
- Koalas are fast. (F, koalas are slow)



Попросіть учнів подивитися на картинки із завдання 4 (Student Worksheet #7).
Поставте питання до класу:
- How tall is the giraffe? (5 metres)
Змоделюйте правильну відповідь: He’s 5 metres tall.

•
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Повторіть процедуру з іншими питаннями з вправи 5 (Student Worksheet #7).
Контролюйте, щоб учні правильно відповідали, допомагайте за потреби.


Запропонуйте учням у парах по черзі ставити одне одному ті ж самі питання та
відповідати.



У парах запропонуйте учням виконати завдання 6 (Student Worksheet #7).



Запитайте в усього класу:
- Are giraffes tall? (yes) Are tigers tall? (no) Which is taller, a giraffe or a tiger? (a
tiger)
Зверніть увагу на порівняльну форму прикметника.



Попросіть учнів у парах виконати завдання 10 та 11 (Student Worksheet #8).



Запропонуйте учням прочитати текст Please sponsor Vernie! (Student Worksheet #8)
Перевірте, що учні розуміють слово sponsor.



Перевірте розуміння тексту, виконавши завдання 13 (Student Worksheet #8).



Підведіть підсумок, поставивши такі запитання класу:
- What other animals live in reserves?
- Are they a good idea?



Для закріплення лексичного та граматичного матеріалу попросіть учнів виконати
завдання 1-2 (Student Worksheet #9).

3. Adjectives (superlative form)
Song

Запитайте в учнів, чи знають вони про Олімпійські ігри (Olympics), чи дивилися вони
їх колись.

Запропонуйте учням послухати пісню і постаратися запам’ятати, які тварини виграли в
Олімпійських іграх зоопарку.

Проспівайте пісню разом з учнями в повільному темпі, супроводжуючи її
відповідними рухами. Попросіть учнів повторювати за вами.
Наприклад: The rhino is the funniest – покажіть пальцями на свою усмішку.

Проспівайте пісню ще раз із записом, але попросіть учнів самостійно показувати всі
рухи без вас.

Поділіть учнів на дві групи, попросіть одну групу співати, а другу групу показувати.
Потім поміняйте групи. Якщо ви бачите, що учням важко впоратися з усією піснею,
попросіть їх співати лише 2-гу і 3-тю частини пісні.
За потреби роздайте текст пісні (Student Worksheet #10).

Зверніть увагу учнів на найвищий ступінь порівняння прикметників.
Попросіть учнів виконати завдання 2, 4 і 5 (Student Worksheet #11).
4. Extra Reading – Higher level
Якщо ви маєте час і якщо у вашій групі сильні учні, запропонуйте їм прочитати текст про
тварин в Арктиці та Антарктиці або текст про динозаврів і виконати завдання до тексту (Student
Worksheet #12, #13).
Extra Reading – Lower level
Для слабших учнів можна зробити більший акцент на темі Pets. Для цього скористайтеся
матеріалами з Student Worksheet #14, #15.

•

21 •

Teacher’s notes

Answer keys
Student Worksheet #7 (Our Discovery Island 5, p. 13)
Ex 5:
1 How heavy is the rhino? It’s 1,600 kilograms.
2 How fast is the rhino? It’s very fast.
3 How long is the giraffe? It’s 3 metres long.
4 How tall is the rhino? It’s 2 metres tall.
5 How heavy is the giraffe? It’s 800 kilograms.
Student Worksheet #8 (Our Discovery Island 5, p. 14)
Ex 10:
1 Giraffes are taller than tigers.
2 Lemurs are faster than rhinos.
3 Elephants are heavier than turtles.
4 Koalas are slower than cheetahs.
5 Panthers are darker than lions.
Student Worksheet #8 (Our Discovery Island 5, p. 15)
Ex 13:
1 Vernie’s home was next to a road.
2 A joey is a baby koala.
3 No, she wasn’t. She is happier now.
4 No, she wasn’t. She was sick.
5 She is in a koala reserve.
Student Worksheet #9 (Our Discovery Island 5, Teacher’s Book, Consolidation and extension, unit 2)
Ex 1:
2 tortoise, 3 long, 4 tall, 5 bigger
Ex 2:
2 The tortoise is bigger than the crocodile.
3 The koala is smaller than the chimp.
4 The rhino is heavier than the lion.
5 The cheetah is faster than the lemur.
6 The whale is longer than the seal.
Student Worksheet #11 (Fly High 3, Activity Book, pp. 56-57)
Ex 2:
2 fast, 3 faster, 4 cleverer, 5 the cleverest, 6 bigger, 7 the thinnest, 8 hot, 9 the hottest, 10 happier, 11 pretty, 12
the prettiest, 13 heavy, 14 the heaviest, 15 better, 16 the worst
Ex 4:
2 biggest, 3 tallest, 4 funniest, 5 smallest, 6 cleverest
Ex 5:
2 is colder than/is hotter than/is the hottest
3 is shorter than/is taller than/is the tallest
4 is thinner than/is fatter than/is the fattest
Student Worksheet #12 (Fly High 4, pp. 110-111)
Ex 1:
The Arctic: walrus, seal, fox, whale
The Antarctic: seal, whale, penguin
Ex 3:
2 Antarctic, 3 Arctic, 4 Antarctic, 5 Arctic, 6 Antarctic, 7 Arctic, 8 Antarctic
Student Worksheet #13 (Fly High 4, pp. 38-39)
Ex 2:
b. What did they eat?
c. What did they look like?
d. What could they do?
Ex 3:
2 Pterosaur
3 Kronosaurus
4 Sauropod
Ex 4:
2 True, 3 True, 4 False, 5 False, 6 False
Student Worksheet #14 (Our Discovery Island 3, Polish edition, pp. 28-29)
Ex 17:
Tortoise – apple; hamster – nuts, apple; cat – cheese, fish; rabbit – apple.
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Student Worksheet #7

Our Discovery Island 5, Students’ Book
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Student Worksheet #8

Our Discovery Island 5, Students’ Book
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Student Worksheet #9

Our Discovery Island 5,Teacher’s Book
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Student Worksheet #10

Fly High 3, Students’ Book
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Student Worksheet #11

Fly High 3, Activity Book
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Student Worksheet #12

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #12

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #13

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #13

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #14

Our Discovery Island 3(Polish edition), Students’ Book
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Student Worksheet #14

Our Discovery Island 3 (Polish edition), Students’ Book
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Student Worksheet #15

Our Discovery Island 3 (Polish edition), Student’s Book
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Етап 2: Functional language
Комунікативна підготовка

Важливим елементом проектів є надання учням можливості спілкуватися англійською під час роботи.
Для цього необхідно попередньо надати та опрацювати ключові фрази (functional language) та
лексику, необхідну для виконання проекту.
1. Принесіть до класу предмети/матеріали, необхідні для виконання проекту. По черзі показуючи
предмети, переконайтесь, що учні пам’ятають їхні назви та назви дій, які можна виконати за
допомогою цих матеріалів. Напишіть слова на дошці.
pen
pencil
сoloured
pencils
glue(n)
paint(s)

to write
to draw
to colour

felt-tip
scissors
rubber

to write, colour
to cut, cut out
to erase/rub something out

to glue (v)
to colour

ruler
brush

to use
to paint

2. Для закріплення та активізації цієї лексики, запропонуйте учням гру «Піжмурки». Один учень із
заплющеними очима вказує на якийсь предмет. Потім він має розплющити очі та назвати те, на
що він вказав. Таким чином учні можуть працювати в парах, групах та командах.
3. Ознайомте учнів з необхідними фразами (Student worksheet #16), відпрацюйте вимову, інтонацію
та переконайтесь, що учні розуміють значення фраз.
4. Виконайте з учнями вправи (Student worksheet #17).
5. Попросіть учнів написати міні-діалоги з деякими фразами з Functional language. Поділіть учнів
на пари (Student A, Student B) та попросіть їх прочитати діалоги в ролях. Учнів можна поміняти
ролями, щоб вони ще раз прочитали діалоги.
6. Одного з учнів у парі попросіть закрити діалог аркушем та відповідати на запитання іншого з
пам’яті.
7. Запропонуйте кожному учню одне запитання та відповідь, які він/вона має запам’ятати. Попросіть
учнів вільно пересуватися по класу (формат mingle) і ставити «своє» запитання іншим і, за
потреби, допомагати їм відповісти.

Answer keys
Student Worksheets #16
Task 1
1) Can I take your pencil?
2) That’s a good idea.
3) I don’t think so.
4) Can you give me that rubber?
5) Let’s write about Easter.
6) Excuse me, I have a question.
7) Here you are.

Task 2.
1
2
3
4
5
6
7

d
a
b
c
f
g
e
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Functional language
for school projects

Student Worksheet #16
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Student Worksheet #17

Functional language for projects
Task 1. Rearrange the words to make phrases:
1. I your Can pencil take?
_______________________________________________________________
2. a good That’s idea.
_______________________________________________________________
3. I think so don’t.
_______________________________________________________________
4. you Can me that give rubber?
_______________________________________________________________
5. Easter write about Let’s.
_______________________________________________________________
6. Excuse have I, a me question.
_______________________________________________________________
7. you are Here.
_______________________________________________________________

Task 2. Match the phrases in A with the phrases in B:
A
1

How do you say “яскравий” in English?

B
a

Yes, it’s bright red. Here you are.

2

Have you got a red pencil?

b

No, sorry. I need to draw a line.

3

Can I take your ruler?

c

That’s a good idea.

4

I think we should glue it here.

d

It’s “bright”. Let’s check with a teacher.

5

Let’s draw a big Christmas tree.

e

Here you are.

6

I like blue colour.

f

7

Can you give me your ruler, please?

g

I don’t think so. We can cut the tree
from this magazine.
Me too. It’s my favourite.
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Етап 3: Project work
Діяльнісний етап
На цьому етапі учні працюють над своїм проектом.

Процедура
1. Разом з учнями вирішіть, який варіант проекту вони робитимуть.
2. Попросіть учнів розподілити між собою проектні ролі, а потім затвердьте їх.
3. Дайте групам 5-10 хвилин на мозковий штурм (brainstorming), щоб зібрати ідеї щодо їх
проектів.
4. Запропонуйте учням почати роботу над чорновим варіантом проекту, надавши всі необхідні
матеріали та ресурси. Спостерігайте за роботою та спрямовуйте роботу груп. Спостерігайте
за роботою учнів, пересуваючись по аудиторії, і допомагайте в разі потреби.
5. Обов’язково коментуйте та давайте поради щодо чорнового варіанту проекту, які учні
мають врахувати для завершення роботи.
6. Робота групи над остаточним варіантом проекту.
7. Слідкуйте, щоб учні намагалися розмовляти між собою лише англійською мовою.

Етап 4: Project Presentation and Feedback
Презентація та оцінка
Презентаційний етап
1. Запропонуйте учням у групах підготуватися до презентації проекту. (Дайте учням 10
хвилин на підготовку).
2. Заохочуйте учнів швидко прорепетирувати презентацію, використовуючи ключові
фрази.
3. Попросіть групи презентувати свої проекти. У презентації мають брати участь всі
учасники проектної групи.
Орієнтовний план презентації/захисту проекту:
1) Назва проекту
The name of our project is ....
2) Короткий зміст:
The project is about ....
In our project we will tell you about ....
3) Унікальність проекту:
This project is useful/interesting because …
4) Відповіді на запитання аудиторії щодо змісту проекту.
Дайте учням час більш детально ознайомитися з роботами інших груп та поставити по декілька
запитань.
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Оцінний етап
Цей етап є дуже важливим, оскільки це сесія, на якій відбувається аналіз і оцінка результатів
зробленого, визначаються успіхи та невдачі, обговорюються перспективи і теми нових проектів.
Послідовність проведення обговорення результатів та оцінки
1. Feedback for content (Оцінка якості змісту проектної роботи)
-

обговорення якості виконаного проекту, його навчальної цінності, відзначення
сильних сторін проекту та його творців (креативність, цікаві автентичні джерела,
нестандартність ідеї, художнього оформлення тощо).

2. Feedback for accuracy (Оцінка якості мовного матеріалу проектної роботи)
-

аналіз зразків англійської мови, використаної в проекті (як у друкованому/письмовому
вигляді, так і під час усної презентації групою проекту). Необхідно зробити аналіз не
лише помилок, а й вдалих зразків використання англійської мови учнями, спонтанного
мовлення під час відповідей на запитання аудиторії після основної презентації.

3. Voting (Голосування за найкращий проект)
- Існує декілька моделей проведення визначення найкращого проекту:
 проводиться вчителем та іншими проектними групами
 проводиться експертною групою старших школярів
 проводиться експертною групою учнів з інших класів потоку
Можна залучити й батьків до оцінки проектів, але в такому випадку, роботи не мають бути
підписаними (аби думка батьків була дійсно неупередженою!).
Для заохочення всіх учнів учитель може нагородити сертифікатами кожну групу в певній
номінації. Наприклад,








The most collaborative group
The most original group
The best presenters
The most disciplined group
The most hard-working group
The best artists/designers
The funniest group
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Нагороди за найкращі проекти

2nd

1st

3rd
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Додаткові ідеї та завдання
Після етапу оцінювання учням можна запропонувати цікаві та веселі завдання на базі готових
проектів.



Поділіть учнів на команди, кожна з яких має якнайшвидше відшукати відповіді на
питання вікторини по всіх проектах.
Запропонуйте учням скласти питання щодо свого проекту, які вони ставитимуть
учасникам інших груп, аби перевірити, наскільки уважно вони ознайомилися із їхнім
проектом.

Мовні ігри


Почніть урок з гри “Simon says”. Поясніть учням, що вони мають виконувати ваші
інструкції лише якщо ви їх починаєте словами “Simon says…”. Учні підводяться, ви
починаєте гру.
T: Simon says touch
Учні виконують дію.
green.
Якщо хтось з учнів виконав дію, коли ви не сказали
Touch blue.
«магічні» слова, попросіть його підняти руку і так грати
далі.
Simon says touch blue. Учні виконують дію.
Touch red.

Якщо ж учень припуститься другої помилки, він вибуває
з гри.



Візьміть флеш-картку. Закрийте її білим аркушем та повільно відсувайте його з картки,
щоб учні наввипередки намагалися назвати предмет/об’єкт, що ховається за аркушем.



В кінці уроку, повторіть з учнями ключову лексику за допомогою римівки. Наприклад:
Red, blue, green, yellow. Yellow, green, blue, red.
Pen, pencil, ruler, rubber. Rubber, ruler, pencil, pen.



Піжмурки. Учні грають у парах. Із заплющеними очима один учень вказує на якусь
флеш-картку (слово чи літера алфавіту). Потім він має розплющити очі та назвати слово
чи літеру, на яку вказав. (Якщо учні працюють з літерами, вони можуть спробувати
також називати слова, які починаються з цих літер).



Хто зайвий? Напишіть на дошці в одному рядку п’ять слів, чотири з яких узяті з однієї
теми, а одне – із іншої теми. Напишіть декілька таких рядків, кожного разу поєднуючи
слова, що належать до однієї теми, із одним зайвим. Попросіть учнів за допомогою
словника знайти зайве слово в кожному рядку. Граючи в командах, можна виконувати
таке завдання на швидкість.

•
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Кросворди. Вертикально напишіть на дошці одне з нових слів (воно має бути доволі
довгим). Учні, поділені на команди, із відкритими на необхідних темах словниках мають
по черзі дописувати слова вертикально та горизонтально, використовуючи вже написані
літери, як у кросворді. Переможе та команда, у якої написані довші слова і, звичайно, без
помилок. У якості перевірки після гри в довільному порядку можете називати
український переклад слів, що є на дошці. Учні повинні знайти та прочитати його
англійський еквівалент.
C
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Читання наввипередки. Поділіть дошку на 2 частини. Напишіть слова в довільному
порядку на обох частинах дошки. Поділіть клас на команди. Запросіть учня з кожної
команди підійти до дошки. Підніміть та покажіть учням картку з малюнком. Той, хто
перший відшукає та вкаже на правильне слово, заробляє бал своїй команді.



Де слово? Розвісьте картки з написаними на них словами в різних куточках класу.
Вимовте слово. Учні мають відшукати відповідну картку, вказати на неї та правильно
прочитати слово. Попросіть учнів повторити слово декілька разів хором.



Хрестики-нулики. Намалюйте на дошці поле для гри. У кожному квадраті напишіть
цифру від 1 до 9. Розподіліть учнів на 2 команди. Вирішіть, яка команда грає хрестиками,
а яка нуликами. Починає гру команда хрестиків. Вони вирішують з якого квадрата
починати гру і називають відповідну цифру. Вчитель називає слово по літерах (не
показуючи картку з написаним словом). Учні мають зрозуміти, яке слово називає вчитель
та чітко його вимовити. якщо відповідь вірна, вчитель показує слово-картку й ставить
відповідну позначку (нулик чи хрестик) у квадрат, який вибрали учні. Черга переходить
до другої команди. Гра продовжується до тих пір, доки одна з команд не заповнить 3
квадрати поспіль (горизонтально, вертикально або по діагоналі).



Калейдоскоп. Поріжте кольоровий папір на дрібні шматочки різної форми та попросіть
дітей скласти літеру, наклеюючи її на сторінку зошита.



Біжи, читай, диктуй, пиши! Робота в парах або командах. Завдання: дістатися до дошки,
на якій написано слово (чи до місця, де покладено картки зі словами), запам’ятати чергове
слово, повернутися назад та продиктувати по літерах своєму партнеру чи команді.



Магічні очі. Попросіть учнів уважно прочитати у словнику слова з теми, яку вони вже
вивчили, і намагатися запам’ятати них. Тим часом напишіть усі слова на дошці.
Попросіть учнів назвати або повторити за вами слова, які вони бачать. Після цього учні
заплющують очі, а ви витираєте з дошки одне зі слів. Учні мають назвати всі слова знову
разом із тим, якого вже немає на дошці. Продовжуйте по черзі витирати слова. Коли на
дошці не залишиться слів, учні мають згадати всі слова, які вони запам’ятали. Ця гра
чудово підійде для вивчення нової лексики та повторення вивченого матеріалу. Аби
пожвавити процес, грайте в командах.
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Ланцюжок. Поділіть дошку навпіл, дві команди повинні записати слова з певної теми на
своїй половині дошки в рядок, не залишаючи пропусків між ними (наприклад,
redbluegreenblackpink). Учні з іншої команди мають знайти якомога більше слів,
записуючи їх у стовпчик на своїй половині дошки. Для ускладненого варіанту цієї гри
можна використовувати слова з різних тем або вставляти між словами літери, які не
належать до них (наприклад, redebluetgreendblackjpink).



Веселий мікс. Напишіть на дошці слова з теми, яку ви вивчаєте, міняючи літери місцями.
Учні, мають розшифрувати слова й записати їх правильно. Ця гра заохотить учнів бути
уважними до правопису. Словник можна використовувати як у процесі пошуку слів, так
і в якості перевірки правопису.



Покажи слово. Поділіть учнів на дві команди. Попросіть двох учнів із кожної команди
вийти до дошки. Вкажіть на слово (різні для кожного з учнів), яке вони мають показати
жестами. Інші учні команди повинні відгадати слово. Перемагає команда, яка першою
здогадається, що це за слово. Аби трошки ускладнити гру, один учень із команди має
написати це слово на дошці. Команда отримує бал, якщо слово написано правильно.
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