
Тема : Погода та одяг
Мета: Розширити словниковий запас учнів, поглибити знання з теми, навчати 
учнів лексиці з теми “Погода та одяг”, вчити вживати вивчену лексику в 
усному та писемному мовленні, розвивати навички говоріння, читання, 
письма, розвивати мовну здогадку, пам’ять, увагу, логічне та творче мислення 
учнів. Виховувати ввічливість, взаємоповагу та взаємодопомогу.
Обладнання: підручники, зошити, тематичні малюнки.

Хід уроку
Схематичний план уроку:
І. Початок уроку.
1. Привітання. Організація класу. 
2. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Основна частина уроку.
3. Познайомити та активізувати нові ЛО.
4. Удосконалення навичок мовлення.
5. Удосконалення навичок письма.
6. Фізкультхвилинка.
7. Робота з граматичним матеріалом.
8. Удосконалення навичок читання.
9. Аудіювання, перевірка прослуханого
ІІІ. Заключна частина уроку
10. Домашнє завдання. Подсумки уроку. Мотивація оцінок.
11. Завершення уроку.

Хід уроку

І. Початок уроку.
1. Привітання. Організація класу.
T: Good morning, pupils! I am glad to see you!
P: Good morning, Good morning, 
Good morning to you!
Good morning, Good morning, 
Good morning we are glad to see you,too!

2. Повідомлення теми і мети уроку.
T: Good morning, pupils! At the last lessons we talk about weather in our country and
weather in London. We described weather mix in different seasons. Today we will
talk about weather and clothes? We will know some kind of new clothes which we
must to wear in winter, Spring, autumn and summer. Let’s start our lesson! 
 
ІІ. Основна частина уроку.
3. Познайомити та активізувати нові ЛО.
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Таблиця-підказка до теми “Погода та одяг”

Clothes
Jeans — джинси, Dress — сукня, 
Coat — пальто,  Wellies -гумові чоботи,
Ugg — угги, Blouse — блузка, 
Boots — чоботи, T-Shirt — майка, 
Trainers — кросівки, Cap — кепка,  
Tight—колготи,Tees—футболка (майка),
Gloves — рукавички, Hat — шапка, 
Jacket — піджак, Mittens-рукавиці, 
Pajamas—пижама, Jacket—куртка, 
 Raincoat — плащ, Sandals — сандалії, 
Scarf — шарф, 
Shirt — сорочка, 
Shoes — туфлі, 
Shorts - шорти, 
Skirt—спідниця, 
SnowSuit—комбінезон, Socks — 
шкарпетки,  
Sundress - сарафан, 
Sweater — светр, Swimsuit—купальник,
Sweater Vest — безрукавка
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4. Удосконалення навичок мовлення
Робота з підручником (c 158, впр 1-2). Робота в парах
5. Удосконалення навичок письма. С 158, впр 3
6. Фізкульт хвилинка

Look at the window

Look at the door

Look at the seiling

Look at the floor.

Гра «Снігова куля»

Перший гравець вимовляє слово з теми «Погода». Другий повинен повторити його й додати 
щось своє. Наступні гравці за чергою роблять те саме. Той,хто не запам’ятав усі словавибуває
з гри.

7. Робота з граматичним матеріалом (с 158, табличка Remember)

A) Закріплпення граматичного матеріалу (с. 158, впр 4 a,в)

8.Удосконалення навичок читання (с 160, впр 1,2)

a) Читання тексту

б) Робота з новою лексикою. Робота зі словником

9. Удосконалення навичок аудіювання ( с. 160, впр 3)

ІІІ. Заключна частина уроку

10. Домашнє завдання. Hometask

с. 160, вивчити нову лексику, завдання в робочому зошиті.

Підсумок уроку.

1. Which clothes we wear in winter, spring.

2. Do you like shirt or jens?

3. What your favorite clothes?

Мотивація оцінок

T: You worked very hard today!I am very satisfied with your work today!Now I ask
you:What have you learned today?What have you learned to do?Your marks today
are …..!

11. Завершення уроку

The lesson is over, goodbye
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