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SUMMER ADVANTURE WITH TITO! /
ЛІТНЯ ПРИГОДА З ТІТО!
Заняття з англійської мови для дітей старшої групи

Марина ЦИМБАЛІСТ,
керівник гуртка англійської мови,
ЗДО № 2 “Іскорка”, м. Шостка, Сумська обл.

Серед розмаїття літніх розваг дітям неодмінно припаде до душі “морська”
пригода з черепашкою. Прості пісеньки, ігри, пошуки “чарівних” олівців і розфарбовування карти допоможуть малятам закріпити англійську лексику з вивчених тем, а також
весело провести час.
М е т а . Закріплювати активний і пасивний словник дітей з лексичних тем “Colors” (“Кольори”),
“Numbers” (“Числівники”), “Toys” (“Іграшки”). Учити вести бесіду, використовуючи засвоєну лексику. Розвивати монологічне й діалогічне мовлення,
комунікативні здібності, пам’ять, дрібну моторику.
Виховувати культуру спілкування, активність, наполегливість.
М а т е р і а л : іграшкова черепашка, контурна
карта казкового острова, кольорові олівці, склянки
з водою білого, чорного, червоного кольорів, таз
із піском, лялька-рукавичка акула, іграшки різних кольорів, комп’ютер із записами пісень “Baby shark”,
“Finger’s family”.

Педагог. Ви зрозуміли, що сказала наша гостя?
(Відповіді дітей). Привітаймося з Тіто:

— Good morning, Tito! (Доброго ранку, Тіто!)
Діти повторюють.

Педагог. Як ти опинилася тут, Тіто? (Вдає, що черепашка розповідає щось на вухо).

Черепашка каже, що вона припливла на казковому кораблі, й просить нашої допомоги. Острів,
на якому живе Тіто, втратив усі свої кольори. Аби
повернути їх, треба розфарбувати карту цього острова. Ось вона. (Показує). А для цього слід знайти
“чарівні” кольорові олівці. Let’s find the colors. Let’s
help. (Знайдімо кольори. Допоможімо).

Хід заняття
Привітання

Фонетична розминка
“У відкритому морі”

Педагог. Доброго ранку, діти! Рада вас бачити!
(Відповіді дітей). Щойно ми привіталися українською
мовою, а тепер привітаймося англійською:
— Good morning! (Доброго ранку!)

Педагог. Попливемо до острова на казковому
кораблі Тіто. А поки пливтимемо, підготуємо наші
язички для спілкування англійською мовою. Тихо
хлюпочуть хвилі: [w-w-w]. Аж раптом починається
шторм. Дме сильний вітер: [u-u-u]. Хвилі піднімаються високо вгору і падають, розбиваючись об корабель: [θ-θ-θ]. Чайка кричить: [Λ-Λ-Λ]. (Діти повторюють звуки).

Сюрпризний момент
Дорослий показує іграшкову черепашку.
Педагог. Хто це до нас завітав? Спитаймо в нашої гості її ім’я:
— What is your name? (Як тебе звати?)
Діти повторюють.

Черепашка. My name is Tito. I’m a turtle. (Мене
звуть Тіто. Я черепашка).

КОЛЬОРОВІ МОРЯ
Педагог. Ось ми підпливаємо до острова. З усіx
боків він оточений кольоровими морями. У склянках
вода з цих морів. Назвіть їхні кольори.
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