Конкурсна програма «The ABC Party»
Мета: Активізувати вживання букв англійського алфавіту та засвоєної раніше лексики.
Закріпити вивчений матеріал. Розвивати навички фонематичного слуху, увагу, мислення. Виховувати
інтерес до іноземної мови та поважне ставлення один до одного.
Обладнання: картки із буквами, завдання для конкурсів, таблиці, плакати.
Хід заходу
Ведучий 1: Good morning, boys and girls! Good morning dear guests! We are glad to see you at our
"ABC Party".
Good-morning, good-morning,

Good-morning, good-morning,

Good-morning to you.

We are glad to see you.

Ведучий 2: Добридень, дівчата та хлоп’ята! Добрий день гості дорогі! Ми дуже раді бачити вас на
нашому святі!
Ведучий 1: Today we'll speak about English, play many interesting games, sing songs and remember
what we have learned at our lessons.
Ведучий 2: Сьогодні ми поговоримо про англійську мову, пограємо в ігри, поспіваємо та
пригадаємо все що вчили на уроках англійської мови.
Ведучий 1: Do you know English well?
Ведучий 2:

Yes, I think so. What English poems do you know?

Ведучий 1 : (розповідає вірш)
Ведучий 1: Are you ready to practice your knowledge?
Ведучий 2: Чи готові ви перевірити свої знання?
В різних країнах розмовляють на різних мовах. У світі існує декілька тисяч мов. І всі вони для
нас іноземні. Ось ви діти, які іноземні мови знаєте?
Ведучий 1:Як ви гадаєте, а навіщо нам знати іноземну мову?
Ви розпочали вивчати одну з найпоширеніших мов у світі, а саме головне – одну з
найкрасивіших мов – англійську. У нас в гостях – літери англійського алфавіту. Надамо їм слово.

A for an apple green or red.

N is for a night.

B is for a balloon, bear and bed.

O is for an owl with big eyes.

C is for a cat.

P is for puppies.

D is for a drum.

Q is for a queen.

E is for an elephant.

R is for a rabbit.

F is for a flower and a frog.

S is for a snake.

G is for gardens.

T is for a train and a track.

H is for hats.

U is for umbrellas.

I is for an ice-cream.

V is for a vase.

J is for a judge.

W is for a walk.

K is for a kite.

X is for an x-ray.

L is for a lion.

Y is for a yellow lemon.

M is for the Moon.

Z is for zebras.

Ведучий 2: І так друзі ми знайомі вже з усіма літерами англійського алфавіту.
Сподіваюсь , що ви тепер не так будете плутати їх під час читання. Давйте проспіваємо гімн
англійському алфавіту! "ABC Song”
Ведучий 1: А зараз ми проведемо гру-змагання між командами 2-А, 2-Б, 2-В класів
(6 учасників). Визначити капітанів команд та обрати назву команди (“Sun”, “Kittens”, “Cherry”)
1.

Скільки всього букв в англійському алфавіті? (26)

2.

Look at this ABC and say what letters are missing.

VAZPNU
WQICFLYKD
TGJEMBSO
(Key: H, R, X)
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Ведучий 2: Put these words in the ABC order!
(name, red, apple, cat, street, big, tree, white, lamp, green) (marks)
Ведучий 1: Please, write letters missing one! (2 children: 1 - A, C, E...; 2 - B, D, F:) (marks)
Ведучий 2: - Good, I see you know the ABC.
Ведучий 1: Сьогодні до нас на свято завітали гості – це іграшки. (Іграшки «оживають»)
Doll
My doll is so pretty,
Her eyes are so blue,
Her cheeks are so rosy,
Her dress is so new.
Dog
My little dog is black and white,
And we all call him Spot.
He's very nice and does not bite
But runs and plays a lot.
Frog
The little green frog jumps on a log,
Takes off his cloak and begins to croak.
Ball
It is blue and green and red,
It bounces higher than my head.
It does not want to stop at all.
What is it? — It is my ball.
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Elephant
He is big and he is strong
And his trunk is very long.
Bird
Fly, little bird, fly,
Fly into the blue sky.
I, 2, 3 you are free.
Queen
Let’s play,

Let’s sing,

Let’s run,

Let’s fun.

Ведучий 2: Закінчи рифму:
• У Василя живе бульдог, а собака буде dog.
• У ставку, де є місток пливе зелена жаба frog.
• Хто з’їв вчора мій омлет? Це нахаба сірий cat.
• Рудий хвіст стирчить із box це лисиця певно - fox.
• Сірий друг живе у house звуть його звичайно mouse.
• Люблю грати я в футбол. Б’ю ногою м’ячик ball.
Ведучий 1: Гра «Spell the words» (гра капітанів) ведучий показує слово, а учасники по черзі
повинні його проспелінгувати, зробивши крок вперед. Виграє той, хто першим дійде до
фінішу.
I

II

III

NAME

FACE

LAKE

BIG

SIX

FOX

BLACK

CHICK

BUS

CUP

CAT

NINE

FIVE

LIVE
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CHESS

Розшифруй речення .
MY

DO

GI

SB

LA

CK

Гра з глядачами «Кіт в мішку» (завдання написані на картках, глядачі витягують по-черзі)
• порахуй від 1 до 10
• порахуй від 10 до 1
• назви 5 тварин
• назви членів своєї родини
•розкажи

алфавіт.
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