






Це: 

 джерело цікавої і корисної 

інформації; 

 можливість підвищити 

інтелектуальний і полікультур-

ний рівень; 

 спосіб поглибити знання як з 

англійської так і української 

історії, культури, мови; 

 стимулювання інтелектуальної 

активності, логічного і творчо-

го мислення; 

 розважальна гра і позитивні 

емоції. 

NEW SEVEN WONDERS OF 

THE WORLD ARCHITECTURE 



 Клуб знайомить учнів із 

основними пам’ятками 

історії та культури 

Сумської області.  

 Учні обговорюють 

питання, пов’язані із 

збереженням пам’яток 
культури. 

 Діти  складають перелік 

місць для екотуризму у 

своєму регіоні.  



  

 Клуб акцентує увагу учнів 
на пошуку та досліджен-
ні маловідомих місць 
світу.  

 Формує навички 
спілкування в межах 
ситуацій. 

 Розвиває критичне 
мислення під час 
проблемно-пошукової 
діяльності, аналізу й  
обробки  інформації. 

 



 
 Робота клубу спрямова-

на на пошук учнями 
цікавої та актуальної для 
підлітків інформації.  

 Учні збирають дані, 
готують репортажі у 
формі презентацій. 

 Це заохочує учнів до 
творчого пошуку, 
розвиває вміння 
аналізувати та система-
тизувати інформацію, 
висловлювати власну 
думку.   



 Робота з казкою створює в учнів 

мовну компетенцію. Беручи 

участь у спектаклі, діти слухають, 

чують і розуміють один одного.  

 Сценічне дійство допомагає 

зрозуміти сенс того, що 

відбувається, і в результаті в 

глядачів розвивається мовна 

здогадка. 

 Драматизація розвиває мову, 

інтонацію, уяву, пам’ять, 

спостережливість, увагу, 

асоціацію, руховий ритм, 

пластичність.   



Це: 

 дискусії, турніри, рольові ігри; 

 створення комунікативних відеороликів;  

 спілкування в чатах, форумах у мережі 
Інтернет; 

 знайомство з розмовними кліше і 

молодіжним сленгом англомовних країн. 

 

 



 Робота клубу спрямована на 

розвиток навичок аудіювання та 

лексико-граматичних 

компетентностей. 

 Діти із задоволенням слухають 

популярні пісні, доповнюють у 

тексті пропущені слова або 

граматичні форми, 

відпрацьовуючи їх для 

подальшого вживання у 

мовленні. 

 Виконання пісень із повним 

розумінням – велика радість 

для дітей. 

 



Діти: 

 розвивають співочий талант, 

вивчаючи англійські  та 

німецькі пісні; 

 вивчають мову цікаво та 

ефективно під 

акомпанемент; 

 пізнають культуру та традиції 

країн, пісні яких співають. 

 На фото виконання 

традиційної німецької пісні  

     « O, Tannenbaum» на    

     святкуванні Різдва. 

 



 Клуб ознайомлює учнів 

із визначними містами 

німецькомовних країн; 

 поглиблює знання з 
історії, культури та 

традицій; 

 підвищує інтерес до 
вивчення іноземних 

мов;  

 розширює світогляд 

учнів. 



 Під час занять у 
клубі діти 

здійснюють 

віртуальні подорожі 

до різних міст 
Німеччини, 

знайомляться з 

визначними 
місцями, пізнають 

історію, культуру та 

традиції країни. 



 Робота гуртка сприяє формуванню базових 

компетентностей, удосконаленню та 

поглибленню граматичного аспекту володіння 

мовою та підвищенню інтересу до іі вивчення. 
Учні виконують цікаві різноманітні граматичні 

вправи у формі гри та міні-турнірів.  





























Ми впевнені, що такий різноманітний спектр 

позаурочної діяльності  забезпечує 

підвищення пізнавальної активності наших 

учнів, розширює комунікативні можливості, 

сприяє появі позитивної мотивації, стимулює 

самостійну роботу, вирішує виховні задачі 

навчання іноземної мови, дозволяє найбільш 

повно реалізувати ціннісний, виховний, 

освітній та розвиваючий потенціал іноземної 

мови як навчального предмета, більш 

послідовно здійснювати комунікативну 

спрямованість процесу навчання для 

розвитку особистості.  




