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дагогіки	НАПН	України.

Скворцова	Світлана	Олексіївна,	доктор	педагогічних	
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заВаНТаЖУйТе  
додаТки до пУблікацій 
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У іншім часі із сестричкою тепер ми.
Що робить з дівчинки принцесу? Так, манери! 

(Надіслав О. Суховірський, м. Хмельницький)
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		 Інструктивно-методичні	
рекомендації	щодо	
забезпечення	наступності		
дошкільної	та	початкової	освіти

Додаток до листа МОН України від 
19.04.2018 № 1/9-249
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	 ОФІЦІйНИй	ВІДДІЛ

		 Анжеліка	ЦИМБАЛАРУ

	 Всеукраїнський	конкурс	
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Орієнтовні завдання конкурсного 
випробування “Тестування  
з  фахової майстерності” третього 
(заключного) туру у номінації  
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ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ  
із ЖУРНАЛОМ “ДЖМІЛЬ”

Рубрика ПОЛІГЛОТ пропонує цікаві ідеї для ваших 
уроків: ігри, співаночки, руханки тощо.

Наприклад, у випуску № 2 за 2018 рік знайдете 
переспів відомої римівки “Hickory, dickory, dock”, 
який допоможе закріпити назви тварин англійською, 
а також її літературний переклад, ноти та два 
варіанти гри з пісенькою.

Hickory, dickory, dock,
The mouse  
 went up the clock.
The clock struck one,
The mouse went down,
Hickory, dickory, dock.

Hickory, dickory, dock,
The cat went up the clock.
The clock struck two,
The cat went down,
Hickory, dickory, dock.

Гікорі, дікорі, док,
Годинник  
 все цок та цок.
Тут мишка йде.
Він першу б’є —
І мишка шусть у куток!

Гікорі, дікорі, док,
Годинник все цок та цок.
Тут киця йде. 
Він другу б’є —
І киця шусть у куток!

Hickory, 
Dickory, 
Dock

Тваринка
на кожну 
годинку

Ознайомитися з матеріалом і завантажити картки –  
зображення тварин для гри можна на сайті  

jmil.com.ua/2018-2/polyglot

ПЕРЕДПЛАТИТИ
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