Açıq dərsin icmalı
M üəllim: Həsənova Lalə
Fənn: İngilis dili
Qrup: P414
Keçirilm ə tarixi: 26.11.2015
Dərsin m övzüsü: The best shopping street in the world (Dünyanın ən yaxşı alışveriş küçəsi)
Dərsin m əqsədi: Bu dərsdə tələbələri dünyada m əhşur olan a Iış-veriş m ərkəzləri;
küçələri ilə tanış etm ək və video-nüm unələr, elektron sorğular və praktiki
tapşırıqlar vasitəsi ilə tələbələrin ingilis dilini m ənim sm əsinə köm ək etmək.
Resurslar: Texniki-elekrton lövhə, kom püter
Vaxt bölgüsü:
Q rupun təşkili: 5 dəq.
Sorğu: 20 dəq.
İzahat: 20 dəq.
M öhkəm ləndirm ə: 30 dəq.
Evə tapşırıq: 10 dəq.
Q iym ətləndirm ə: 5 dəq.
Dərsin planı:
1) Q rupun təşkili: Tələbələrin davam iyyətinin yoxlanılm ası
2) Sorğu: Tələbələrin ötən dərsləri nə dərəcədə qavradıqlarını öyrənm əyə
imkan verən anonim elektron sorğu
Sorğuda nəzərə tutulan suallar:
1. Dünyanın hansı m əhşur alış-veriş küçələrini tanıyırsınız?
2. Bu küçələr hansı ölkələrdə və şəhərlərdə yerləşir?
3. Bu küçələrdə hansı m əhşur firm aların m ağazaları yerləşir?
4. Siz bu küçələrdlən n ə lərala bilərsiniz?
5. Nə üçün xaricilərin çoxu Nowy Sw iat küçəsinə gəlir?

6. Nowy Sw iat küçəsində hansı m ağazalar var?
7. Cafe Blikle hansı yem əyi ilə m əhşurdur?

Yeni dərsin izahı:
3) Təqdim at əsasında yeni m övzunun işıqlandırılm ası.
Yeni dərsin m övzusu " W hat do you w ant to do? " m övzusudur. M üəllim
tələbələrə gələcəkdə hansı peşənin sahibi olm aqları haqqında suallar verir.
Tələbələr isə ayrı-ayrılıqda ingilis dilində öz fikirlərini ifadə edərək gələcək planları
haqqında danışırlar.

Təqdim atda m övzü aşağıdaki başlıqlar üzrə m ərhələlərə bölünm üşdür:
1. Ən yaxşı alış-veriş küçələri.
2. Bu küçələrdəki Brend m ağazalar.
3. Q ram m atik tapşırıqlar.
4. Yeni sözlər.
5. Bakının m əhşur alış-veriş küçəsi.

4) M öhkəm lədirm ə: Verilən tapşırıqlar və suallar əsasında keçirilən
m aterialların m öhkəm ləndirilm əsi.
5) Evətap şırıq :
1. " W hat do you w ant to do? " m övzusunda prezentasiya hazırlam aq.
2. Bu haqqda elektron lövhədə krossvord hazırlam aq.
6) Q iym ətləndirm ə: qiym ətləndirm ə aşağıdakı m eyarlara əsasən və 10 ballıq
şkala üzrə aparıldı.
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The best shopping street in the world (Nowy Swiat)
Nowy Swiat has a lot o f small shops, specialist shops, and chic shops.
It hasn’t got the hugedepartment stores that sell the same things everywhere.
If you wrant an exquisite handmade suit,Nowy Swiat is the place to go.
It isn’t cheap.
You will pay up to £1.000.
for beautiful French babyclothes, go to Petit Bateau.
You will pay £50 for pair o f blue jeans for a baby.
A dress for a baby girlis about £90.
At Desa, a faınous antique shop, a desk costs £5.000, and a 19th century Russian i
conis £200.

Not everuthing is expensive.
At the shop Pantera you can buy leather goods - handbags, purses,coats, and belts.
Cepelia specializes in folk art.
There are also book shops and record shops.
Andthere are a lot o f small boutiques that sell m en’s and women’s clothes that are
n ’t too expensive.

If you’re tired, stop at Cafe Blikle.
This is a fashionable place to meet.
You’ll find a lively atmosphere,and a lot of well-known Poles.
The frozen yoghurt and icecreams are excellent, and its famousdoughnuts are delicious.

It is possible to travel the world and flnd the same things for sale in every country.
But Warsaw isdifferent because its shops are unique - and they’re in Nowy Swiat.
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