
1. Мотивація 

 

Good afternoon, dear guests and pupils!  

We are glad to see you on our Tea Party!  

I am Queen Elizabeth II and I welcome you on our tea party. Like every queen, I invited 

the aristocracy to our party.  

 

Well, let’s begin our party. Look here, please. You can see a poem. Listen the poem and 

then we’ll read it together. 

 

One, two, three 

Let me see 

Who likes coffee 

and who likes tea. 

One, two, three. 

Oh, now I see 

You like coffee, 

And you like tea.  

 

(Учні слухають вірш, перекладаємо разом, читаемо.) 

 Very good. 

 

- Do you like tea or coffee? – I like tea. I like coffee. 

- Do you like black tea? – Yes, I like black tea. 

- Do you like green tea? – No, I don’t like green tea. I like black tea. 

- Do you like tea with milk? – Yes, I like tea with milk. No, I don’t like tea with milk. 

- Do you like tea with lemon? 

- Do you like tea with sweets? 

- Do you like tea with cake? 

 

2. Подача нових ЛО та їх актуалізація 

 

 Let’s learn new words. Listen and repeat. 

1. to lay the table [’leɪ ðə’teɪbəl] – накривать стіл 

2. a tablecloth [’teɪbəl‚klɒƟ] – скатертина 

3. a napkin [’næpkɪn] – серветка 

4. a teapot [’ti:pɒt] – чайник для заварювання чаю 

5. a sauser [’sɔ:sə] – блюдце 

6. a cup [kɅp] – чашка 

7. a spoon [spu:n] – ложка 

8. a milk jug [milk dʒʌɡ] – молочник 



9. a sugar bowl [ʃuɡǝ boul] – цукорниця 

10. a kettle [ketl] – чайник 

11. a scone [skoun] – булочка 

12. a biscuit [biskit] – печиво 

(учні повторюють слова кілька разів) 

 

3. Розвиток навичок говоріння 

 

1) What do you know about tea tradition in Britain? 

2) How many times per day do brits drink tea? 

3)  “Breakfast tea”. What is it? 

4) What do you know about “Lunch tea”? 

5) “Five o’clock tea”. 

6) “Evening tea”. 

7) How should we behave during such tea party? 

 

4. Розминка 

 Let’s have a rest.  

Розминка “Two little feet”. 

 

5. Розвиток навичок діалогічного мовлення 

 

Well, let’s act out. Перед вами сервірований стіл, розіграємо сценку «В гостях». 

Давайте згадаємо фрази мовного етикету. 

 

- Would you like some..? 

- Yes, please. 

- No, thank you. 

- Help yourself. 

- May I have some … 

- You are welcome. 

(Граємо кілька разів) 

 

Багато англійських письменників згадували традицію англійського чаювання в 

своїх роботах. Наприклад, Льюїс Керрол в своїй казці «Аліса в країні чудес» 

описав шалене чаювання Березневого зайця, Капелюшника і мишки Соні. Час 

образився на них і показував тільки час чаювання. Стіл був дуже великий і 

столових приладів було дуже багато. Тому вони пересідали з місця на місце і 

весь час пили чай. 

 



Let's summarize our "Best Tea Table" competition. All of you have prepared very hard 

and all the tables are very beautiful. 

 

 

5. Включення вивченого матеріалу в систему знань 

 

Did you enjoy our tea party? I’m glad to hear. 

Well, let’s check up how you remembered new words. 

 Here is the crossword. 

 Робота з кросвордом 

 

6. Рефлексія навчальної діяльності на уроці 

 

Well, our lesson is over. Did you like our tea party? Вам сподобалось наше чаювання? 

Що нового ви сьогодні дізнались? 

 

Перед вами лежать картки «Оцініть свої успіхи». Спробуйте самі оцінити як ви 

працювали на уроці, виберіть відповідний малюнок і обведіть позначку. 

 

7. Чаювання 

 

 Let’s have a tea party. Help yourself. And while you’ll have tea, you may watch a cartoon 

“Alice in Wonderland. Mad tea party”. Поки ви будите пити чай, ви можите 

подивитись епізод мультфільму «Алиса в країні чудес».   

 

8. Подача домашнього давдання 

Ваше домашнє завдання – знайти смачний рецепт до чаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


