Урок англійської мови в 1-му класі                     
Учитель: Гулевата Т. В.                                          
Тема: Іграшки. Кольори 
Мета: Ознайомити з новим лексичним матеріалом; повторити і активізувати лексичні одиниці теми; ознайомити з літерами Rr, Qq; навчати монологічного і діалогічного мовлення; формувати навички правильної вимови звуків англійської мови;
розвивати вміння сприймати текст на слух; комунікативні здібності учнів та навички письма;
виховувати культуру спілкування;
Обладнання: підручник, робочий зошит, іграшки, аудіозапис, відеозапис.
Хід уроку
I Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
   1.Привітання
    -Good morning, children.
    -Good morning, children.
   2.Повідомлення теми та мети уроку
    -Сьогодні на уроці ми пригадаємо слова, що позначають англійською іграшки та кольори. А ще ви вивчите нові літери Rr i Qq англійської абетки. Let us start our lesson.
   3.Фонетична зарядка
     Учні називають звуки, показані на картках учителем: [ k ] , [ r ], [ t ], [ l ], 
     [ d ], [ b ], [ s ], [ w ].
II Основна частина уроку
	Активізація лексичного матеріалу.

	Кольори. Вчитель показує картки з кольорами, учні називають їх. 

Гра “ Colours “. Учень біля дошки торкається тих предметів, колір яких називають діти.
-Show me red , blue , yellow , orange , pink , black , brown.
      3) Активізація лексики по темі “Іграшки “.
         Вчитель показує ілюстрації іграшок , діти пригадують і називають їх
         у конструкції: “ This is a doll “.
	Гра “ Magic Box “

Учні вий мають з коробки іграшки і називають їх, використовуючи назви кольорів і розміри: 
         -It is a dig orange teddy-bear.
    2. Фізкультхвилинка “ Teddy-bear “
          Teddy-Bear, Teddy-Bear, turn around,
          Teddy-Bear, Teddy-Bear, touch the ground,
          Teddy-Bear, Teddy-Bear, show your shoe,
          Teddy-Bear, Teddy-Bear, I love you.
Вивчення літер Rr i Qq
Вправа 3, сторінка 47
-Look at the picture on page 47. Here we can two letters of the English alphabet. So, this is letter Qq (вчитель показує на картці) and a queen and we can see also the letter Rr and a rabbit. So, letter q is for queen, letter r is for rabbit.
       2) Робочий зошит, вправа 3, ст.37
          Учні самостійно обводять зайві літери.
 3) Робочий зошит, вправа 4, ст.38
Учні обводять зразки літер Qq i Rr та прописують їх до кінця рядк     
       4)Робочий зошит, вправа 4,ст.. 39
          Учні поєднують малюнки з першими літерами відповідних слів,
          Називають ці слова та літери.
	Гра “ Catch The Letter”

Вчитель вмикає відеозапис пісні “ Hello “. Учні дивляться та виписують знайомі букви, які побачили на екрані. Потім називають їх.
ІІІ Заключна частина 
Підведення підсумків уроку
Бесіда з учнями:
	Які іграшки та кольори ви тепер можете назвати англійською? 

А які англійські літери ви знаєте?
	 Закінчення уроку

	Goodbye, children! Have a nice day!                                          


