
Додаток 2 

Фрагмент уроку з використанням дидактичної гри. 

Тема: У лікаря. Виклик лікаря. 

Клас: 7А 

Мета: Ознайомлювати з новою лексикою, активізувати вживання у 

власних висловлюваннях. Навчити розуміти поради та рекомендації лікаря, 

а також давати поради. Відпрацьовувати вживання тематичної лексики в 

діалогічному мовленні. 

Обладнання: підручники, зошити, словники, таблиці узгодження 

часів у непрямій мові 

Хід уроку 

ІІІ. Основна частина 

1. Контроль домашнього завдання. 

T: Work in pairs. Read your letters each other. Then make a group of four 

with another pair, and retell each other one by one the letter of your partners in 

indirect speech. Use the rules of sequences of Tenses (домашнім завданням 

було написати продовження листа “Dear Nick, I couldn’t write to you because 

I was ill and…”). 

Такий вид роботи дає змогу кожному учню показати результат своєї 

роботи, всі задіяні. Вчитель має змогу проконтролювати роботу кожного. 

2 Ознайомлення з новою лексикою впр. 97 (с. 80) за допомогою 

контексту, наочності, мовної здогадки. 

A district doctor 

A dentist                                              здогадка 

A therapeutist 

A surgeon – a doctor who does operations, cuts your body to take out or 

mend a part inside. To examine a patient; to measure blood pressure; to take the 

temperature; to give prescription; to prescribe a cough mixture; to take pills, 



drops, medicines; to gargle throat; to get injections; to keeps one’s bed; to follow 

the instructions; to get complications; to recover 

T: Guess the meaning of these word-combinations. Write them down in 

your vocabularies. 

3 Активізація вживання ЛО теми в усному мовленні 

Гра “At the hospital”  

Клас розбивається на групи по 3 людини у кожній. Їм дається 

завдання розіграти сценку «На прийомі у лікаря», «Хворий і відвідувачі» – 

тема залежить від фантазії учні, ролі обирають самі. Основне завдання 

використати як можна більше ЛО з теми. Вчитель не ставить собі за мету 

виправляти всі граматичні помилки, лише найсуттєвіші після презентації 

діалогу. Перемагають ті учні, які на думку віх інших найяскравіше 

виступили з оригінальною ідеєю. 

 

Навчання з використанням дидактичних ігор Навчання з використанням традиційних неігрових 

методів навчання 

Бажання працювати Пасивність 

Поступово зникає хвилювання при розмові 

іноземною мовою 

Сором’язливість при висловленні думок 

іноземною мовою. 

Виникає бажання дізнатися нові вирази. слова Не бачать стимулу перекладати самостійно 

Дружня атмосфера на уроці Напруженість в стосунках учень-учитель 

Виникає потреба дізнаватися ті МФ і ЛО, які на 

думку учнів, потрібні в реальних життєвих 

ситуаціях 

Не бачать сенсу у вивченні іноземної мови, не 

бачать реального застосування в уривках з 

художніх текстів 

 


