
Tема уроку:   Ми –молоде покоління. 

Мета уроку:  

Освітня: Формувати навички вживання нових лексичних одиниць. Формувати 
навички вживання герундія. 

Розвиваюча:  Розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів. 

Виховна: Виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань. 
  
                                       Хід уроку          
I Організаційна частина уроку 
     Привітання й повідомлення теми та мети уроку. 
II Основна частина уроку  

1. Уведення  в іншомовне мовлення 
 Where do you spend your summer holidays as a rule? 
 If your parents go on their vacations which would they prefer? 
 And what about you? What holidays do you enjoy? 
 Are you fond of country life? 
 What travelling do you prefer? How do you usually travel? 

2. Перевірка домашнього завдання. 
- Написати основні причини, чому треба вивчати англійську мову 

3. Говоріння 
Ask pupils to bring some photos from their last summer holidays and tell the class 
about them. 

 Where did you go this summer? 
 Who did you go with? 
 What interesting places did you visit? 
 What things impressed you most of all? 
 Did you meet any new friends? 

4. Подання тексту для аудіювання та читання(впр.1, с.14-15): 
 Введення нових слів New Vocabulary:c.15 
 Прослухати текст з голосу вчителя 

 Match the parts of expressions. -  
In the background... ...part-time 
Rap is the style... ...laughing 
He's teased... ...of young generation. 
|a variety of... ...of this photo 
spoil... ...about his weight 
go on... ...everything. 
work... ...different backgrounds 

 Fill in the gaps with the new words. 
1. Rob's grandmother __ him with toys and candy. 
2. In the ___ of this photo you can see a few of my old college friends. 
3. Liz had a ___ job in the evenings. 
4. Kids often ___ each other. 
5. The younger __ don't know what hard work is. 

 
- Відповісти на питання після тексту 



- Впр.2, с.16-продовжити речення з опорою на текст впр.1 
5. Засвоєння граматичного матеріалу про утворення та 

                          вживання  герундія в англійській мові. 
- Опрацювання таблиці Remember c.15 

6. Подання тексту для читання  
- Впр.3, с.16-17-прочитати текст, вставляючи слова 

III Заключна частина уроку 
1. Домашнє завдання. 

- Впр.4, с.17-розіграти ситуацію в парах 
2. Підведення підсумків уроку 

 Have you ever been to a summer camp? 
 Did you like there? 
 What activities did you have? 
 What was the food like? 
 What new interesting things have you known? 

 

 


