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Група №32 

Урок №25-26

Тема уроку: «Science and technology» 

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. Дайте відповіді на запитання письмово .

-Why is science important nowadays?

-What does the study of science provide people with?

-Why is science important for everybody?

-What has made our life easier?

2. Назвіть три речі без яких ви не уявляєте свого життя і поясніть чому
(продовжіть речення).

-I cannot get without...

-I can easily get without…

3. Запишіть ці чотири фрази з перекладом і вивчіть, та складіть
речення з кожною з цих фраз.

…was  developed by…- було розвинено (кимось) 

  …was built by…- було побудовано (кимось або чимось) 

  …was invented by…- було винайдено (кимось) 

  …was patented by…- було запатентовано (кимось) 



4. Складіть рейтинг 1) найнеобхідніших, 2)найнебезпечніших винаходів
людства на вашу думку. Запишіть у дві колонки.

The atomic bomb 

The aeroplane 

The car  

The computer 

Electricity 

Guns 

Penicillin and antibiotics 

Photography and the cinema 

Printing 

Vaccinations 

 Домашнє завдання: 
  Прочитайте про сучасні винаходи людства та відгадайте, що це за 
винахід. (слова для підказок: Radiо, Airplane, Washing machine, Camera, 
Mobile, Fridge, Microwave oven, Bulb, Computer.) 

1) A piece of electronic equipment which you use to listen to programs that are broadcast,
such as music and news.

2) A piece of equipment used to take photographs or make films or television program.
3) A type of oven that cooks food very quickly using very short electrical waves instead of

heat.
4) The system of communication that you use to have a conversation with someone in

another place.
5) An electronic machine that stores information and uses programs to help you find,

organize or change information.
6) A machine for washing clothes.
7) A large piece of electrical kitchen equipment shaped like a cupboard, used for keeping

food and drink cool.
8) The glass part of an electric light that the light shines from.
9) A vehicle that flies in the air and has wings and at least one engine.



Виконані завдання надсилати: 

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

Конспекти надсилаємо протягом 2-3 дні з 
моменту виставлення уроку на сайт училища!!

Учні котрі не надсилають конспекти 

взагалі будуть Н/А !!! 
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