
Захід: ІНСЦЕНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ КАЗКИ "JACK AND HIS 

FRIENDS"  У ШКОЛІ 

(Виконують учні 6-го класу для учнів 1-4 класів) 

Мета: Тренувати учнів у говорінні та аудіюванні англійської мови. 

Розвивати слухову пам′ять та естетичні якості учнів. 

Виховувати інтерес до культури англомовного світу. 

Обладнання: Костюми казкових персонажів, музичний супровід. 

 

 



Jack and His Friends 

Джек і його друзі 

 

Once    upon a time there lived a boy whose name was Jack. One day Jack set out 

to seek his fortune. (Колись давно жив собі хлопець на ім’я Джек і одного дня 

він вирушив на пошуки своєї долі.) 

After some time he met on his way a fluffy nimble cat. (Через деякий час він 

зустрів на своєму шляху пухнасту спритну кицю.) 

- I am fluffy nimble cat, nimble cat, nimble cat. 

I am fluffy nimble cat - "miaow-miaow-miaow! " 

Good morning!  Where are you going? (Доброго ранку ! Куди ти йдеш?) 

- I'm going to seek my fortune. (Я іду шукати свою долю.) 

- May I go with you? (Можна піти з тобою?) 

- Yes, you may. 

So Jack and the cat went on together. They walked and walked and soon met a 

brave and merry dog. ( Джек і кішка пішли далі разом і незабаром зустріли 

сміливого веселого песика.) 

- I am a brave and merry dog, merry dog, merry dog. 

I' m a brave and merry dog –   "bow-bow-vow! " 

Good morning! Where are you going? (Доброго ранку! Куди ви йдете?) 

- I am going to seek my fortune. (Я іду шукати долю.) 

- May I go with you? (Можна мені з вами?) 

- Yes, you may. 

So Jack, the cat and the dog went on together. They walked across the fields, they 

passed along the farm and soon met a strong and clever donkey. (Джек, кішка і 

собака пішли далі разом,проминули поля і ферму і незабаром зустріли 

сильного і дотепного віслючка.) 

- I' m a strong and clever donkey, clever donkey, clever donkey. 

     I' m a strong and clever donkey - "eea –eea!" 

     Good morning! Where are you going? 

- I'm going to seek my fortune. 

- May I go with you? 

- Yes, you may! 



So Jack and the cat and the dog and the donkey went on together. They walked and 

walked and soon they met a singing little cock. (Джек, кішка, собака та віслючок 

пішли далі разом і незабаром зустріли голосистого маленького півника.) 

- I' m a singing little cock, little cock, little cock. 

     I' m a singing little cock - "Cockl - doodle - doo!" 

Good morning!  Where are you going? 

- I am going to seek a fortune! 

- May I go with you? 

- Yes you may! 

So Jack and the cat and the dog and the donkey and the cock went on together. 

They walked and walked until it god dark. They were tired and had no place to 

spend the night. (Джек, кішка, собака, віслючок і півник ішли поки не 

стемніло. Вони були втомлені і не мали де переночувати.) 

At last they came to a lonly house. (Нарешті вони натрапили на самотній 

будинок.) 

Jack told his friends not to talk or to make a noise while he peeped into the 

window. And do you know what he saw in that house? ( Джек, попросив своїх 

друзів не розмовляти і не шуміти поки він зазиратиме у вікно. І що ви 

думаєте він побачив у тому будинку?) 

Some men were round the table and they were counting money! (Декілька 

чоловік навколо столу рахували гроші.) 

- We are robbers! We like robbering money! (Ми – грабіжники, ми любимо 

грабувати гроші!) 

- We like playing cards and drinking wine! (Ми любимо грати в карти і 

пити вино!) 

- And we like capturing the rich and pretty princesses! (І ми любимо 

викрадати багатих і гарних принцес!) 

- I am a princess. I was going to visit my god-mother and now... What shall I 

do? (Я – принцеса , я прямувала в гості до своєї хрещеної. А тепер… 

що мені робити? ) 

- Ho-ho-ho... (Ха - Ха - Ха…) 

Jack told his friends about the robbers and they made a plan. (Джек розповів 

друзям про грабіжників і у них з'явився план.) 



At the same time the cat mewed "Miaow! " the dog barked "Bow-bow!", the 

donkey crowed  "Eea-eea", the cook sang " Cock-doodle-doo!" 

They all together made such a dreadful noise that it frightened the robbers and they 

all ran away. (Всі разом вони зчинили такий жахливий галас що грабіжники 

злякались і втекли геть.) 

- My dear friends, I’ he got my fortune. Having good friends and helping 

other is a real fortune! (Любі друзі, я знайшов свою долю: мати гарних 

друзів та допомагати іншим – ось справжня доля!) 

 

 

 

 


