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Опис проекту та організаційні рекомендації
Тема проекту: Festivals in Great Britain and Ukraine

Свята та традиції Великої Британії та України
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 свята та святкові традиції в Україні та
Великобританії.
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 їх 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.
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Варіант проекту №1

A Calendar
Календар з описом свят, які святкують в Україні
Кінцевий результат
Результатом такого проекту може бути календар (настінний, настільний, перекидний календар,
календар-книжка тощо) з інформацією про святкування одного чи декількох українських свят.
Варіанти роботи над створенням календаря:
Варіант І:
Усі учні групи створюють один спільний календар.
Перед початком роботи визначається перелік українських свят, які включатимуться в цей
календар. Кожна група відповідає за надання інформації про 1-2 українських свята (за
аналогією з опрацьованою інформацією про свята Великобританії). Свята обирає група із
запропонованого переліку за бажанням або шляхом жеребкування. Завдання кожної групи
полягає в тому, щоб опрацювати інформацію про свята та святкові традиції
Великобританії та самостійно створити частину загального календаря з інформацією про
свята та святкові традиції України.
Варіант ІІ:
Кожна проектна група (3-4 учні) створює власний календар, у якому описує святкування
декількох українських свят на вибір групи.
Учні можуть оформити свої календарі не лише картинками та декоративними елементами,
а й фотографіями власних сімейних святкувань.
Варіант ІІІ:
Дещо складніший варіант: учні створюють календар, у якому зазначені спільні риси та
відмінності у святкуванні загальновідомих свят (Новий Рік, Різдво, Великдень) в Україні
та Великобританії.
Варіанти оформлення календаря наведено в Додатку №1.
Полегшений варіант проекту: замість створення календаря, молодшим учням можна
запропонувати зробити яскравий кольоровий постер про свята.
Організація проекту
Для проведення цього проекту необхідно сформувати групи по 3-4 учні, кожна з яких підготує
свій календар/частину загального календаря.
Учні в групі можуть мати такі ролі:
 Художник (artist) – відповідає за художнє оформлення календаря;
 Дизайнер/редактор (designer/editor) – редагує кінцевий текст та оформлює роботу;
 Секретар (secretary) – відповідальний за написання текстів;
 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.
Презентувати проект мають усі учні проектної групи.
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Мал. 1

Додаток № 1
“Festivals Around the Year”
Настінний календар
1) Учні створюють один загальний календар
(малюнок 1).
2) Кожна група готує невеликий постер з
коротким описом свята та розташовує його
поруч з відповідним місяцем на загальному
календарі (малюнок 2).

Мал. 2

Настільний перекидний календар
Аркуші на кожен місяць з описом свят
скріплюють між собою декількома круглими
скобами (з дроту) та приєднують до
трикутної основи з картону.

Календар на прищіпках
Окремі аркуші з описом свят прикріплюють
до мотузки за допомогою прищіпок.

Календар – книжка
Аркуші з описом свят склеюють між собою
так, аби утворився один довгий прямокутник.
Прямокутник необхідно скласти
«гармошкою». Обкладинку виробляють із
картону.
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Варіант проекту №2

Imaginary Festival Poster
Постер про незвичайні свята, вигадані учнями
Кінцевий результат
Результатом такого проекту має стати великий постер (1 або 2 аркуші формату А1 (ватман)). На
постері розміщено аркуші формату А3 з інформацією про неіснуюче (цікаве, незвичайне) свято –
його назва, опис, традиції святкування. Кожна група готує свій аркуш А3 з написаним або
надрукованим текстом про одне свято та відповідними зображеннями чи малюнками.
Зазвичай діти в молодшій школі дуже креативні і їм не важко придумати цікаве неіснуюче свято.
Якщо ж виникнуть проблеми, аби полегшити та скоординувати роботу учнів, запропонуйте їм
деякі категорії для можливих свят:
 сезони (незвичайні свята, які ми можемо святкувати взимку – День Першого Снігу, День
Розвішування Годівниць для Птахів, влітку – Свято Сонячного Промінчика, восени – День
Листопаду, весною – День Захисту Підсніжників);
 відпочинок (Свято Велосипеда);
 мистецтво (День Пензлика);
 спортивні досягнення (Свято М’яча) тощо.
Категорії для можливих незвичайних свят необхідно визначити всім класом перед початком
роботи в групах. Кожна група обирає одну з категорій. Якщо дітям важко визначитися, категорію
для групи обирають шляхом жеребкування.
Організація проекту
Для проведення цього проекту необхідно сформувати групи по 3-4 учні, кожна з яких підготує
свій аркуш А3 для загального постера.
Учні в групі можуть мати такі ролі:
 Художник (artist) – відповідає за художнє оформлення календаря;
 Дизайнер/редактор (designer/editor) – редагує кінцевий текст та оформлює роботу;
 Секретар (secretary) – відповідальний за написання текстів;
 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.
Презентувати проект мають усі учні проектної групи.
Учитель має також призначити представників з кожної групи, які відповідатимуть за зшиття чи
склеювання загального постеру.
Варіанти вигаданих свят для постерів – Додаток №2.
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Інші варіанти формату проектів:


Можна запропонувати учням продемонструвати свою акторську майстерність та
розіграти/продемонструвати, як святкують певне свято (справжнє чи вигадане);



Учні можуть створити відео презентацію свята, якщо у когось з учнів є мобільний
телефон з відеокамерою (формат: журналістський репортаж зі святкування, який можна
зняти не лише в приміщенні, а й на вулиці – інтерв’ю у «перехожих» про свято тощо);



Якщо обирається варіант вигаданих свят, то можна створити власний дитячий парламент,
який вирішить, яке свято (свята) стане «офіційним» після презентації та влаштувати
велике загальне його святкування. (Всі інші «парламентарі» мають змогу в такому
випадку вносити свої пропозиції щодо цього свята, перед тим, як проголосити його
«офіційно визнаним»).
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Додаток № 2

Feed the Birds Day

Autumn Leaves Day

Creative Buttons Day

Handprint Art Day
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Етапи роботи над проектом
Етап
1
1a

Підготовчий етап

Setting the task
Визначення завдання

1b

Warm-up and leadin
Вступ до теми проекту

1с

Language input and
skills development
Розвиток лінгвістичної
компетенції

3

Зміст роботи

Кількість
навчальних
сесій
(уроків)
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
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)
Комунікативна підготовка

Functional language 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

1
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Діяльнісний етап

3
3a

Project work
Робота над проектом

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

3b

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

3c

Project finalizing

Stop-and-check

1 -2
1

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 їх 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 1

Months
January
February
March
April
May
June

July
August
September
October
November
December

Seasons
winter
spring
summer
autumn

1. Повторіть з дітьми назви місяців та пори року. Напишіть на дошці перші літери кожного місяця
та запропонуйте наввипередки (в командах) дописати слова повністю.
J____________ F___________ M__________
A_________
M_________
J___________
J____________ A___________ S____________ O___________ N___________ D___________
2. Учні працюють в парах та співвідносять певний місяць з порою року.
S1: It’s July.
S2: July is in summer.
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Teacher’s notes

1 С. Language input and skills development (Формування лінгвістичної компетенції)
Key Vocabulary 2

Festivals
Christmas
Easter
Halloween
St. Valentine’s Day

Thanksgiving
Mother’s Day
Bonfire Night
Harvest festival etc.

1. Покажіть учням картинки з символами деяких відомих свят (або ж намалюйте на дошці) –
ялинка, яйце, гарбуз, серце, індичка (Додаток №3). Нехай учні спробують пригадати назви цих
свят англійською мовою.
2. Запитайте, якої пори року (в якому місяці) ми їх святкуємо, чому ми любимо ці свята, що люди
зазвичай роблять у святкові дні.
3. На цьому етапі нам потрібно напрацювати активну лексику та ідеї для проекту. Пропонуйте
дієслова, що асоціюються зі святами та за допомогою учнів складіть типові фрази/речення, що
стануть їм у пригоді пізніше. Запишіть опорні слова, фрази та речення на дошці.
celebrate

give

We/
People/
Children

wear
dress up as
eat
sing
say
play
take
have

special days
festivals
holidays
flowers
chocolate
presents
cards
(funny)clothes/costumes/masks
сlowns /ghosts/ witches/ animals
sweets, cakes, fruit
songs/ carols
“Happy New Year”/ “Merry Christmas”/”Happy Valentine’s
Day”/ “Congratulations!”
games
photos
fun
a great time

4. Для подальшої роботи над проектом, учням необхідно попрацювати з текстом Special days in
Britain (Student worksheet #1), що слугуватимуть зразком для створення календаря/постера про
українські свята.
а) Покажіть учням 2 картинки (кошик з фруктами та феєрверк) – Додаток №4. Попросіть їх
відгадати, які англійські свята ці малюнки представляють. Напишіть на дошці назви свят Harvest
Festival та Bonfire Night.
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Key Vocabulary 3
spider

lantern

pumpkin

bonfire

fireworks

b) Попросіть учнів прочитати (чи прослухати) текст та виконати вправу 1 (що йде після тексту)
Answer key:
Ex.1
1 – no
2 – yes

3 – no

4 – yes

5 – yes

6 – no

5. Поділіть учнів на 4 групи. Кожна група витягує назву одного з 4-х свят з тексту та має декілька
хвилин, щоб підготуватися до міні-презентації цього свята. Групи розповідають про свята.
6. Запитайте учнів, які свята найбільше люблять святкувати в Україні.
7. Напишіть на дошці: Festivals in Ukraine: New Year, Christmas, Easter, International Women’s Day.
8. Поділіть учнів на пари. Кожна пара учнів обирає свято з переліку на дошці (або ж вчитель
призначає свято). Головне, щоб було принаймні 2 пари, які писатимуть про одне свято.
9. Парна робота: швидко написати короткий (5-6 речень) опис свят.
10. Групова робота: пари, що писали про одне свято, об’єднуються, читають і порівнюють свої
описи. Потім створюють загальний опис обраного свята. Учитель моніторить парну та групову
роботу учнів та, за необхідності, допомагає.
11. Групи читають/розповідають про свято, яке вони описували.

Залежно від кількості часу на підготовчий етап та рівня групи, можна скористатися додатковими
текстами та завданнями (див. ст. 23). Працюючи з додатковими матеріалами, звертайте увагу
учнів на слова/вирази, що стануть їм у пригоді в майбутній проектній роботі.
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Додаток № 3
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Student Worksheet #1

Fly High 3, Students’ Book
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Додаток № 4
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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, англійською мовою. Напишіть слова на дошці.
pen
pencil
сoloured
pencils
glue
paint(s)

to write
to draw
to colour

felt pen
scissors
rubber

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

to glue
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 #2), відпрацюйте вимову, інтонацію
та переконайтесь, що учні розуміють значення фраз.
4. Виконайте з учнями тренувальні вправи (Student worksheet #3).
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 Worksheet 3
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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Student Worksheet #2

Functional language for
Project work
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Student Worksheet #3

Functional language for
Project work
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 їхніх
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 надайте коментарі та поради щодо чорнового варіанту проекту, які учні мають
врахувати для завершення роботи.
6. Учні працюють над остаточним варіантом проекту.Слідкуйте, щоб учні намагались
розмовляти між собою 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:
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.
1)

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!).
Якщо учні обрали другий варіант проекту (створення «власного» свята), запропонуйте їм
провести на етапі оцінки «Аукціон Свят»:
Festival auction
У кожного учасника аукціону є паперові гроші (кольоровий папір різного кольору з
цифрами 5, 10 та 20). Разом з учнями, придумайте назву цій «валюті». Також потрібно
підготувати ємкості (невеликі коробки, паперові вази тощо). Кількість цих ємкостей має
відповідати кількості презентованих учнями свят та бути підписаною назвою вигаданого
свята.
Після того, як усі вигадані свята презентовано, учні мають визначитись, яке свято їм
сподобалося найбільше. Вони «купують» це свято, поклавши всі свої «гроші» (або якусь
частину) у вазу з назвою обраного свята. У кожного учня є 35 «купюр». Кожен учасник
аукціону може прокласти всі 35 у вазу одного свята, яке сподобалось найбільше. Або ж,
можна обрати два чи три свята, розподіливши свої «гроші» відповідно (наприклад: 20 та 15
або 20, 10 та 5). Єдине правило – проектна група не може «купувати» своє свято.
Переможцем є те свято, за яке було зібрано найбільше «грошей».
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Для заохочення всіх учнів учитель може нагородити сертифікатами кожну групу в певній
номінації. Наприклад,








The most collaborative group
The most original group
The best presenter
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 green. Учні виконують дію.
Touch blue.

Якщо хтось з учнів виконав дію, коли ви не сказали
«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 флешкартку (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 із 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
H
H I
C
D U C K
Z E
D O N

A
O
P
O

T
R S E
P O
W

B R
K E

A
Y



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.

Додаткові тексти та завдання
Якщо дозволяє час, скористайтеся додатковими матеріалами (див. ст.23).
Усі учні можуть працювати над завданнями разом. Або ж кожна група може опрацювати вибіркові
матеріали в залежності від теми своєї частини проекту.
Answer keys:
Christmas (Student worksheet #4)
Ex 1.
1) Grace opens her Christmas presents in the morning on Christmas Day.
2) They eat a special lunch on Christmas Day.
3) They eat turkey, potatoes, carrots, sprouts and Christmas pudding.
4) She is wearing a blue hat.
5) Grace has got a brother.
Christmas (Student worksheet #5)
Ex.1
Picture a is a stocking.
Picture b is Santa Claus.
Picture c is a present.
Picture d is a fruit pudding.
Picture e is Brussels sprouts .
Picture f is a fruit pudding.
Ex.2
1) Yes, she does.
2) Children put stockings in the living room.
3) On Christmas morning, there are some presents in the stocking.
4) Yes, she does.
Christmas words (Student worksheet #7)
Ex.1
Around, under, top, hang
Ex.2
Chimney, presents, stockings, cookies
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Christmas Rhymes (Student worksheet #8)
1
6
11

gift
tree
bell

2
7
12

card
stocking
holly

Easter (Student worksheet #9)
Ex.1

3
8
13

elf
frost
Pole

4
9

cane
lights

5
10

carrol
sack

Ex.3
1) of; 2) on; 3) at; 4) for; 5) of; 6) on; 7) as; 8) for; 9) in; 10) of, with.

Easter Crossword Puzzle (Student worksheet #11)
Across:
Down:
2.
Bunny
1.
4.
Eggs
3.
5.
Cards
6.
7.
Chick
8.
Chocolate

Hymns
Festival
Church

Thanksgiving (Student worksheet #12)
Ex.1
At Thanksgiving people give thanks for their food.
Ex.2
1) false 2) true 3) false 4) false 5) true
Halloween (Student worksheet #13)
Ex.1
1) true 2) false 3) false 4) false 5) true
Ex.2
1
g
skeleton
2
4
b
ghost
5
7
d
wizard
Ex.3
1
wood
2
house
6
cupboard
7
cupboard

e
f

vampire
spider

3
8

house
box

3
6

4
9

c
a

room
box

Halloween (Student worksheet #14)
Ex. 1
Across: 3. clown 5. mask 6. trick 8. ghost 10. seed 11. bat 12. candy
Down: 1. mummy 2. jack 3. costume 4. witch 7. cat 9. scary
Ex.2
A werewolf; a skeleton
Ex.3

bat

ghost

witch, broom

spooky, scary

pumpkin

cobweb, spider

witch
bat

5
10

room
ghost
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Ex.4

The Queen’s Birthday (Student worksheet #15)
Ex.2
1) April 2) June 3) Hyde Park, Windsor Great park, the Tower of London
Britain
Mother’s Day (Student worksheet #16)
Ex.1
1) Sunday 2) in bed 3) toast and tea 4) chocolates
Valentine’s Day (Student worksheet #17)
Ex.1
1) February 14th
2) 600 years old
3) cards
4) flowers
Ex.2
1-roses 2 – violets 3-sugar 4– cabbage 5-two 6-leaves 7-heart
Ex.3
Valentine’s Day messages:
“I love you. Be my Valentine. xxx”
“I give you my heart. Be mine.”
“Happy Valentine’s Day ”

4) 1748

5) royal celebration of the year in
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Student Worksheet #4

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

Our Discovery Island 4, Students’ Book
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Student Worksheet #6

Teaching for Excellence Pack: Christmas, 2012, Dinternal

•31 •

Student Worksheet #7

Teaching for Excellence Pack: Christmas, 2012, Dinternal
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Student Worksheet #8

Teaching for Excellence Pack: Christmas, 2012, Dinternal
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Student Worksheet #9

Teaching for Excellence Pack: Spring, 2015, Dinternal
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Student Worksheet #10

Fly High 2, Students’ Book
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Student Worksheet #11

Teaching for Excellence Pack: Easter, 2014, Dinternal
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Student Worksheet #12

Our Discovery Island 4, Students’ Book

•37 •

Student Worksheet #13

Friends 1, Students’ Book
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Student Worksheet #14

Teaching for Excellence Pack: Autumn, 2014, Dinternal

•39 •

Student Worksheet #15

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #16

Our Discovery Island 3, Students’ Book
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Student Worksheet #17

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #17

Fly High 4, Students’ Book
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Student Worksheet #18

•44 •

Список джерел
Fly High 2, Student’s Book. Jeanne Perrett, Charlotte Covil, (2010), Pearson Education Limited
Fly High 3, Student’s Book. Jeanne Perrett, Charlotte Covil, (2011), Pearson Education Limited
Fly High 4, Student’s Book. Jeanne Perrett, Charlotte Covil, (2011), Pearson Education Limited
Our Discovery Island 2, Student’s Book. Sagrario Salaberri, (2011), Pearson Education Limited
Our Discovery Island 3, Student’s Book. Anne Feunteun, Debbie Peters, Jeanne Perrett , (2011), Pearson
Education Limited
Our Discovery Island 4, Student’s Book. Fiona Beddall, Jeanne Perrett, (2011), Pearson Education Limited
Fly High 1: Teacher’s Companion. Svitlana Sorochynska, (2014), Pearson Education Limited
Friends 1, Student’s Book. Carol Skinner, Mariola Bogucka, (2010), Pearson Education Limited
Мої перші англійські слова (cловник), (2012), Harper Collins Publishers, Dinternal
PEARSON-Dinternal Teacher’s Packs
www.esolcourses.com
www.crayonboxLearning.com

Автори та укладачі
Свiтлана Сорочинська

головний методист Міжнародного освітньо-методичного
центру PEARSON-DINTERNAL

Олена Міходуй

старший методист Міжнародного освітньо-методичного
центру PEARSON-DINTERNAL

Роберт Хартіган

старший методист Міжнародного освітньо-методичного
центру PEARSON-DINTERNAL

Вікторія Саркісян

методист Міжнародного освітньо-методичного центру
PEARSON-DINTERNAL

Катерина Пилипенко

методист Міжнародного освітньо-методичного центру
PEARSON-DINTERNAL

Людмила Демедюк

менеджер з маркетингу Міжнародного освітньо-методичного
центру PEARSON-DINTERNAL

Юлія Уранковська

менеджер з маркетингу Міжнародного освітньо-методичного
центру PEARSON-DINTERNAL

