
Дата:08.10.2020 

Група № 16 

Урок № 9-10 

Тема уроку: «Sport. Kinds of sport. My favorite kind of sport» 

 

Мета уроку: ознайомити здобувачів освіти з лексикою по темі «Спорт»;вивчити види 

спорту; навчити учнів розповідати про свій улюблений вид спорту, використовуючи нову 

та раніше вивчену лексику, а також граматичні конструкції. 

Матеріал уроку: 

1. Законспектувати та вивчити нову лексику. 

Слово Переклад 

Archery Стрільба з луку 

Badminton Бадмінтон 

Cricket Крікет 

Cycling Їзда на велосипеді 

Darts Дартс 

Football Футбол 

Golf Гольф 

Horse racing Скачки 

Squash Сквош 

Table Tennis Настільний теніс 

Tennis Теніс 

Контактні види спорту 

Слово Переклад 

Boxing Бокс 

Judo Дзюдо 

Rugby Регбі 

Wrestling Рестлінг 

 

Водні види спорту 

Слово Переклад 

Fishing Рибалка 

Canoeing Гребля 

Kayaking Сплав 

Rowing Гребля 

Water Skiing Катання на водних лижах 

Sailing Вітрильний спорт 

Зимові види спорту 

Слово Переклад 

Curling Керлінг 

Ice Skating Катання на ковзанах 

Skiing Катання на лижах 



 

Менш популярні види спорту 

Слово Переклад 

Croquet Крокет 

Fencing Фехтування 

Hockey Хокей 

Lacrosse Лакрос 

Polo Поло 

Hunting/Skeet/Shooting Полювання 

 

 

2. Законспектувати вживання дієслів «play», «do», «go». 

     Дієслова «play», «do», «go» - невід'ємні частинки, які використовуються в 

англійській мові, коли починають говорити про спорт.  

Давайте розглянемо більш детально кожне дієслово і наведемо приклади його 

використання.  

Дієслово «Play». Використовувати 

його в англійській мові потрібно в контексті 

командної спортивної гри, розслабленої 

домашньої гри (наприклад, шахи або 

шашки), гри з м'ячем.  

Наводимо приклад:  

Can you play tennis? - Ти вмієш грати 

в теніс?  

Do you like to play football? - Ти 

любиш грати в футбол?  

Дієслово «Do». Якщо командні 

спортивні ігри англійською не обійдуться 

без дієслова «play», то для індивідуальних 

видів спорту вживається дієслово «do». До 

речі, в бойових мистецтвах теж 

використовується дієслово «do».  

Наприклад:  

I do rhythmic gymnastics. - Я займаюся художньою гімнастикою;  

I do karate. - Я займаюся карате.  

Дієслово «Go». Це дієслово використовується в тому випадку, якщо мова йде про 

види спорту в англійській мові, назви яких закінчуються на «ing».  

Наприклад:  

I go swimming. - Я ходжу на плавання.  

 

 
 



 

3. Знайти види спорту в кросворді. 
 

 
 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Вивчити лексику з теми «SPORT». 

2. Написати 15 -20 речень «Мій улюблений вид спорту» - «My favorite kind of sport» 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилати на 

електронну адресу викладачів згідно розподілу групи на підгрупи: 

Грищенко Євгенія Костянтинівна - gr.ev@ukr.net    (перша частина списку групи) 

Карнах Емілія Віталіївна  – emiliya.karnakh@gmail.com   (друга частина списку групи) 

 

 

У темі листа вказувати Ваше ПІБ, № групи, назву предмета, номер уроку.  
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