
Дата: 05.10.2021 

Група №12

Урок № 9-10 

Тема уроку: «Sports. My favourite kind of sport.» 

Мета уроку: Ознайомити учнів з новою лексикою теми. Вдосконалювати навички 
усного мовлення та письма. Розвивати культуру спілкування та мовленнєву реакцію 
учнів. 

Матеріали уроку: 

1. Виписати нову лексику та перекласти  на українську мову.

] 

champion — чемпіон[ˈCHampēən] 

championship — першість[ˈCHampēənˌSHip] 

competition / contest [ 'kɔntest ] — змагання[ˌkɔmpə'tiʃn] 

contestant — учасник змагань[kən'testənt] 

defeat — поразка[di'fi:t] 

final — фінал[ˈfaīnal] 

finish — фініш[ˈfiniSH] 

first place — перше місце 

game — гра[gām] 

gym / gymnasium — спортивна зала 

home team — команда, яка приймає змагання 

laurel wreath — лавровий вінець['lɔrəl 'ri:θ] 

match — матч[maCH] 

medal — медаль['medl] 

national team — збірна країни 

Olympics / Olympic Games — Олімпійські ігри 

playground / sports ground — спортивний майданчик 

record — рекорд['rekɔ:d] 

result — результат[ri'zʌlt] 



semifinal / semi-final — півфінал[ˌsemi'fainl] 

spectator — глядач[spek'teitə] 

sport / sports — спорт 

sports fan — спортивний вболівальник 

sportsman — спортсмен[ˈspôrtsmən] 

sportswoman — спортсменка[ˈspôrtsˌwo͝omən] 

stadium — стадіон['steidiəm] 

start — старт[stärt] 

team — команда, збірна[tēm] 

title — звання[ˈtītl] 

tournament — турнір['tuənəmənt] 

trainer / coach — тренер 

victory — премога[ˈvikt(ə)rē] 

winner — переможець[ˈwinər] 

world champion — чемпіон світу 

world record — світовий рекорд 
athlete — атлет, спортсмен ['æθlit] 

Бойові види спорту 
blow / punch — удар 

boxing — бокс[ˈbäksiNG] 

clinch — обхват[klinCH] 

close fight — ближній бій 

clutch — захват[kləCH] 

freestyle wrestling — вільна боротьба 

hurl / throw — кидок 

knockout / knock-out — нокаут 

referee — суддя[ˌrefə'ri:] 

ring — ринг[riNG] 



round — раунд[round] 

second — секундант[ˈsekənd] 

uppercut — удар знизу, апперкот['ʌpəkʌt] 

wrestling — боротьба, реслінг 

2. Прочитайте текст та перекладіть письмово в зошит.

Sport is probably as old as the humanity itself. It has been developing with the developing 
and growth of the mankind. To my mind we can hardly overestimate the meaning of sport 
in our life and day-to-day activities, because it’s main purpose is to bring up the 
harmoniously developed generation – the generation of strong and healthy people. Sport 
makes our bodies strong, quickens our reaction, and shapes the wits. It also prevents us 
from getting too fat, gives us so valuable practice in making eyes, brain and muscles work 
together and makes us more self-organized and better disciplined. 
 I’m absolutely sure that doing sports is the best way to keep fit. There is always a kind 

of sport which will suit you and there     are many different kinds to choose from. I’m sure 
you know an axiom: “Sport makes people healthy”. No doubt, that’s true. 

3. Запишіть слова у табличку відповідно до видів спорту.

Winter sports-
зимові види 
спорту 

Water 
Sports- спорт 
на воді 

Team 
Sports- 
командний 
сорт 

Outdoor 
Sports- спорт 
на свіжому 
повітрі 

Indoor 
Sports - спорт 
в приміщенні 

Sports that are 
played with 
the ball- 
спорт з 
м’ячем 
 

football rugby weightlifting 
cycling boxing wrestling 
cricket golf hockey 
swimming skiing judo 
sailing skating karate 
table tennis gymnastics high jump 
archery basketball curling 

4. Зверніть увагу на вживання дієслів Go, play, do та виконайте завдання.



Д/з:    вивчити лексику із завдання 1 та 3. 

Виконані завдання надсилати в той же день, що й дата проведення уроку: 

за списком учнів по підгрупах  

   Россоха Н.М-   nataross2017@gmail.com 

 Карнах Е.В.-   emiliya.karnakh@gmail.com (вайбер/телеграм 0635606499) 
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