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Мета уроку:. Ознайомлення з новою лексикою теми, сприяти розвитку в учнів уміння 
ввічливо висловлювати власні переконання, думки, згоду й незгоду, використовуючи 
для цього необхідний лексико-граматичні знання. Формування навичок читання та 
усного мовлення. 

Матеріали уроку: 

1. Прочитайте матеріал уроку та випишіть лексику теми з перекладом 
 

У кожного з нас є своє улюблена пора року, але напевно більшість зійдеться на тому, 
що найкращий сезон – це сезон відпусток (a holiday season). При цьому неважливо, 
коли ви вирішили відпочити. Сьогодні ми поговоримо про різні види відпустки і 
відпочинку англійською. Тож почнемо: 

 
• An active holiday = an adventure holiday – активний відпочинок. 

 
Переклад поняття «активний відпочинок» англійською мовою можливий в двох 
варіантах, але між ними є невелика відмінність. Active holiday передбачає, що ви 
цілеспрямовано їдете щось робити. Заняття може бути абсолютно будь-яким, від 
малювання (painting) і садівництва (gardening) до скелелазіння (climbing / rock- 
climbing) і греблі на каное (canoeing). 

 
Do you like active holiday? Let’s go canoeing. 

 
• Adventure holiday – це, як правило, організований тур, де ви займаєтеся чимось 

новим для себе, наприклад, вирушаєте в похід (a trek) або на сафарі (a safari). 
 

I like adventure holiday. We’ve just got back from a safari. It was amazing! 
 

• Camping – кемпінг. 
 
Намет (a tent), вогнище (a bonfire), природа (nature) – романтика (romance). Якщо ви 

инок наодинці з природою, значить, вам сподобається кемпінг. 
 

They go camping regularly. They like to cook in a pot and to sleep in a tent. 
Останнім часом набирає популярність такий різновид кемпінгу, 
як glamping (глемпінг): glamour (гламур) + camping. Ви також насолоджуєтеся 
відпочинком на природі, але при цьому у вас є всі блага цивілізації: ліжко, душ з 
гарячою водою, wi-fi. 

 
– Do you go camping? 
– No, I go glamping. 

Тема уроку: « Spending free time outdoor. Teenagers today» 



 
• A walking holiday = a walking tour – піший тур. 

 
Піший тур в англійській мові може припускати як прогулянки по незнайомому місту і 
огляд визначних пам’яток (sightseeing), так і туристичний похід з рюкзаком (a rucksack 
/ a backpack) за спиною. 

 
My friend George advised me to take a guided walking tour of Athens. 

 
• A package holiday = a package tour – відпустка за путівкою. 

 
Один з найпоширеніших видів відпочинку – це package holiday. Ви купуєте путівку, в 
яку входять переліт, харчування, розміщення в готелі та культурна програма. 

 
This travel agency offers the best package tours. 

 
• A summer holiday – літня відпустка. 

 
Сонце, пляж, приємний морський бриз – все це можна знайти в курортному місті (a 
holiday village / a holiday resort). Влітку ми можемо зайнятися водними видами спорту, 
такими як кайтсерфінг (kitesurfing), віндсерфінг (windsurfing), каякінг (kayaking). 

 
– Where are you going to spend your summer holiday? 
– I’m thinking of visiting Spain. 

 

Любителі більш традиційних і менш екстремальних розваг можуть поплавати в морі 
або океані (to swim in the see / the ocean), позасмагати на пляжі (to sunbathe), 
відправитися на екскурсію (to go on an excursion) або подивитися визначні пам’ятки. 

 
– Let’s go windsurfing. It’s so exciting! 
– Are you crazy? It’s too dangerous! Let’s swim in the sea and then go on an excursion to 
the ancient city. 

 
• A winter holiday – зимова відпустка. 

 
Якщо ви не любите спеку і хочете відпочити в холодну пору року, для вас теж 
придумали безліч розваг. Зимову відпустку можна присвятити катанню на лижах 
(skiing), сноуборді (snowboarding), снігоходах (snowmobiling) або собачих упряжках 
(dog sledding). 

 
I always take a winter holiday. Last year we went skiing and this year we want to go 
snowmobiling. 

 
Я завжди беру зимову відпустку. У минулому році ми каталися на лижах, а в цьому 
році ми хочемо поїхати кататись на снігоходах. 

 
• A staycation – відпустка, проведена вдома. 

 
Для тих, хто проводить свою відпустку вдома, в англійській мові придумали слово з 
гумористичним відтінком – staycation: to stay (залишатися) + a vacation (відпустка). 



Зазвичай таку відпустку ми проводимо вдома і відвідуємо цікаві місця, які знаходяться 
в нашому місті або неподалік від нього. 

 
Tomorrow I am going back to work after two weeks’ staycation. 

 
Завтра я виходжу на роботу після двотижневої відпустки, проведеної вдома. 

 
• A daycation – відпустка на один день. 

 
А для тих, кого злий начальник не пускає у відпустку, придумали ще одне слово з 
гумористичним відтінком. Daycation – коротка відпустка, коли ви їдете кудись на один 
день і ввечері повертаєтеся додому. 

 
I can not take a holiday in July, but at least I can have a daycation. 

 
Я не можу взяти відпустку в липні, але я хоча б можу влаштувати собі відпустку на 
один день. 

A study tour – освітня / навчальна поїздка. 

Такий вид відпочинку передбачає, що ви відправляєтеся у відпустку, щоб вчитися: 
відвідувати лекції, заняття і семінари. 
This summer I will undertake a study tour to Cambridge. 
 

A farm stay – відпустка на фермі. 

Напевно таку відпустку придумали ті, хто сумує за канікулами у бабусі в селі. На 
фермі ви можете годувати тварин (to feed animals), збирати урожай (to bring in crops) 
або просто відпочивати в якості гостя. 
 
I’ve always liked country life. This autumn I’d like to have a farm stay. 
 
 

 
2. Прочитайте текст,  напишіть власний міні-твір на тему: 
«Моє ставлення до відпочинку на природі». 
I would think twice before going on a camping holiday. First of all, it is an occupation for a 
company, while I like to spend free time alone. Second, you should sleep in a tent. 
Personally I find it uncomfortable. Third, you can get food poisoning because of the forest 
food, I find it awful. More than that there are a lot of mosquitos outside at night. They will 
irritate you much. At last, you can get lost in the forest. It`s the worst thing which can happen. 
In general I wouldn`t enjoy such kind of holiday at all. 

 
 
 
 
 



3. Прочитайте текст та виконайте до нього завдання: 
 

 

 

 

urveys show that kids are addicted to their smart phones and other mobile devices. So if it 
seems as if teenagers are spending a lot of time connected to their screens, that’s because 
they are. About a quarter of their day to be exact.  

The average teen between 13 and 18 spends about nine hours a day consuming media – and that is 
outside of their school and homework. Kids aged 8 to 12, or tweens, are spending about six hours 
in front of the screens. They are watching shows, playing games, connecting on social media and 
listening to music – sometimes all at the same time.  

Multitasking is the new normal when it comes to homework time. Most teens listen to music while 
doing their homework, but many also watch TV (51%) and text (60%). Being asked teenagers say 
they don’t think it is a problem and don’t believe it has any impact on the quality of their work. 
However, there is evidence that suggests multitasking makes it harder to retain information and 
that you might perform more poorly on the tasks you are doing. 

Another fact surveys find is that it seems kids spend more time consuming media than connecting 
with their parents and even their teachers.  

Task: 

Go to kortlink.dk/mk4g or scan this qr-code: 

 

Watch the video you find in this article and answer the questions below: 

1. What role do mobile devices play in families? And in family conflicts? 

2. What have the kids decided not to spend time on anymore in their lives? 

3. What is the Teen Technology Trap? 

4. What can parents do in order to deal with the Tech Trap? 

 

 

 

 

 

Social media & You 

Дайте відповіді на питання: 

S 



Now you have to do a little thinking about your personal use of social media: 

1. What platforms do you use? 

2. How much time do you spend on the platforms? 

3. When do you first go online on a typical day? 

4. When is the last time you go online on a typical day? 

5. Do you have a lot of friends online? 

6. Friends online, are they as good as real friends are? Why/why not? 

7. Imagine this picture was posted on Instagram. Write a message for this picture: 

________________________________________________________________________________________________ 

Д/з: вивчити лексику уроку. 
 

Виконані завдання надсилати на пошту викладачів, згідно розподілу на підгрупи: 

 

Россоха Н.М- nataross2017@gmail.com  

Карнах Е.В.- emiliya.karnakh@gmail.com 

Увага!! Завдання уроку виконуємо і відправляємо в день уроку!! 
Учні, котрі не надсилають свої роботи взагалі - будуть н/а !!! 
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