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Тема

Завдання

Навчання
Повторення

Впр.1,2,3,4, ст. 33-36

Робота і професії
Вибір діяльностіі

Впр.1, 2, 3, 4, 5 ст.42-46 (вивчити слова)

Розвиток граматичних навичок

Впр.1, 2, ст.49-51, Впр.3, 4, ст. 52-53,
Впр.6, ст. 54

Моя майбутня професія,
професійні уміння і здібності.

Опрацювати, виписати нові слова, вивчити

Написання резюме

Ознайомлення

текст «Моя професія МСТС»
з

прикладом

оформити своє резюме
Навчання за кордоном.

Впр.1,2,3 ст. 55-56

резюме,
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Тема
Монтажні роботи (базові дії)
Будівельні матеріали.
Сучасні методи будівництва
Електричні інструменти.
Комерційні будівлі.

Завдання
Опрацювати уривок з тексту про монтажні роботи, записати в
зошит
Вивчити нові слова
Ознайомитися з методами будівництва з тексту,
Записати в зошит
Вивчити нові слова
Ознайомитись з прикладами комерційних приміщень з
інтернет-ресурсів, занотувати

Урок розвитку читання

Опрацювати текст
«Контроль якості облицювальних поверхонь по
дерев’яним каркасам»

Вибір будівельних матеріалів.

Повторити слова, скласти сенкан з одним із видів будівельних
матеріалів
Перекласти текст, виписати види екоматеріалів.
Виписати приклади скріплювальних матеріалів, скласти
кросворд з словами.
Зобразити графічно будинок з написами частин будинку

Екологічне будівництво. Екоматеріали.
Скріплювальні матеріали
Будинок, частина будинку
Вимоги працедавців
Написання резюме.
Діалогічне мовлення

Впр.2, ст. 60, впр.1, ст. 42
Ознайомлення з прикладом резюме, оформити своє
резюме
Скласти діалог в парах про сучасні методи будівництва,
електроінструменти, будівельні матеріали.
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Тема
Україна у світі
Державний устрій України
Розвиток навичок аудіювання
Повторення
Урок узагальнення знань
Робота і професія
Моя майбутня професія електрогазозварник
Професійні можливості фахівців моєї професії
Складання та оформлення резюме
Робота в Україні та за кордоном.
Вимоги працедавців.
Правила техніки безпеки у майстерні
Робоче місце електрогазозварник
Професійні якості електрогазозварник
Обладнання та інструменти
Види зварювання металу
Види зварювання машин

Завдання
Впр. 1, ст. 241, переказ
Впр.3, ст.248
Впр.1, ст.228, впр.5, ст.230, (слова –
ст.230, 235, 237)
ст.250
Текст «Моя професія
електрогазозварник», виписати,
вивчити нові слова з тексту
Робота з текстом
Ознайомлення з прикладом резюме,
оформити своє резюме
Впр.4, ст.69, впр.6, ст.66, впр.3, ст. 64,
Впр.2, ст. 60, впр.1, ст. 42
Опрацювати уривок з тексту про
техніку безпеки
Поставити питання до уривку з тексту
про робоче місце
Вивчити уривок про професійні якості
Скласти кросворд зі слів-інструментів
з тексту.
Вивчити словосполучення про види
зварювання металу, уривок
переказувати
Вивчити словосполучення про види
зварювання машин, уривок
переказувати

