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Група №33

 Урок №9-10 

Тема уроку: «ART. Genres of the picture. Description of the picture.» 

Мета уроку: Активізація нової лексики. Вдосконалювати навички усного 
мовлення та письма. Розвивати культуру спілкування та мовленнєву реакцію 
учнів. 

Матеріали уроку:    

1. Спробуйте знайти в Інтернеті назви цих картин та ім’я художника.
Запишіть результат в зошит.

 Horacius said :  “ A picture is a poem without words.” 

2. Прочитайте уважно запитання та відповіді на них. Спишіть
запитання і одну із відповідей, котра найбільше підходить до
вашого варіанту відповіді або напишіть іншу власну відповідь.

 А)    Do you agree with these quotations? 



             Possible answers: 
- As for me I quite agree with this saying. No doubt person’s life is too short but the

creations are powerful. Centuries will pass but the works created by these brilliant artists
will live forever.

- I suppose art is living history of the past and it helps us understand the events of those
times.

- I remember another saying “There is nothing but art. Art is living. I think it plays an
important role in the development of mankind. Artists create masterpieces which give us
the fullest and most vivid impressions.

- Art is expression of the culture and history. Art helps us to understand the culture and
history of the native country and the foreign countries.

- Art lives. It forms our outlook and enriches our inner world. Art creates our notion of
beauty and harmony. Art develops our good qualities.

- Art has a great educational significance. It brings people up – makes them more humane
and kind.]

  В)   What types of pictures do you know? 

- I like/ love/ hate/ prefer  landscape, seascape, still life; historical pictures, allegorical
pictures, icon, genre painting, scenes of daily life, battle scene, self-portrait, cityscape,

3. Спишіть нову лексику та вивчіть!!!
1. To describe  описувати 
2. To draw     малювати,  привертати увагу 
3. Drawing   малюнок, малювання 
4. A canvas     полотно, картина 
5. To create   створювати , творити 
6. Creator  творець 
7. Creative   творчий, креативний 
8. Creation    творіння 
9. Landscape   пейзаж 
10. Light    світло  
11. To paint   малювати 
12. Painting   живопис, картина 
13. To impress  вражати 
14. Impression   враження 
15. Impressive   вражаючий 
16. To exhibit     виставляти  ,експонувати 
17. To exhibition   виставка, показ 
18. Success   успіх удача 
19. Art  gallery    художня галерея 

20. To attract   приваблювати притягати 
21. Attractive   привабливий 
22. Attraction   привабливість 
23. Real   справжній дійсний 



24. Realistic  реалістичний 
25. Representative    представник 
26. Masterpiece   шедевр 
27. Artist     художник 
28. To display     виставляти 
29. Genre     жанр  
30. Portrait painter  художник- портретист      

Д/з:    вивчити лексику уроку. Написати відгук про один із 
закладів громадського харчування, який ви відвідували і він 
вас найбільше вразив (10-15 реч) 
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У темі листа вказувати Ваше ПІБ, № групи, назву предмета, номер 
уроку.
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