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Календарне планування з німецької мови у 2-му класі
Stoffverteilungsplan für die 2. Klasse

№
Тематика си-
туативного

спілкування

Год.

Д
ата

Мовленнєва компетенція Мовна компетенція
Комунікативні функ-

ції
Розмовні струк-

тури Лексика Граматика Фонетика Чи-
тання

Пись-
мо

Ти і я. Приві-
тання .  Про -
щання.

Вітатися і прощатися 
німецькою мовою.
Описувати друзів.

Hallo, Alex!
Hallo, Max!
Tschüss, Alex!
Tschüss Max!

klein, lustig,
groß,
brav 

Дієслова в 3-й 
особі однини

Hallo!
Hallo!
Hanna!
Hanna!
Hund!
Hans!

Це мій друг/ 
моя подруга. Описувати друзів.

Das ist mein 
Freund. Das ist 
meine Freundin.

die Freunde, 
elf, zwölf

Wie alt bist 
du? Ich bin elf. 
Lea ist zwölf

Наші друзі. Описувати друзів.
Ist das Alex? – 
Nein, das ist nicht 
Alex.

С т в е р д ж у -
вальні і запе-
речні речен-
ня

ich – ech; 
Ich bin nicht 
Hans. Jch 
heiße Bobo.

C. 11

Це – Кітті та 
Ханс.

Знайомити папугу Кокко 
з класом.

Sind das Max und 
Alex? — Ja./Nein. 

С т в е р д ж у -
вальні і  за-
перечні ре-
чення

as – sa;
es –se;
is – si;
os –so;
us –su 

C. 13

Це – моя роди-
на.

Вести коротку бесіду про 
свою родину.

Das ist mein Vater 
Uwe. Das ist meine  
Mutter Ulla. Das 
sind meine Eltern.

Die Familie, 
der Vater, die 
Mutter ,  d ie 
Eltern

Wer ist das? 
– Das ist der 
V a t e r / d i e 
Mutter.

er, wer, der, 
wir, vier C. 15
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Урок-гра. 
Систематиза-
ція та узагаль-
нення вивчено-
го матеріалу.

Співати, грати зі словами 
та цифрами, інсценувати 
сценки.

С. 4-15 Числівники 
1—10

Дозвілля і хобі. 
Це — динозавр.

Знайомитися з 
іграшками. 

Das ist ein Dino. 
Das ist dein Schiff.

der Dino, die 
Schlange, das 
Puppenhaus

Неозначений 
артикль ein 
– eine – ein. 
П р и с в і й н і 
займенники 
mein – dein – 
meine – deine   

hau - kau 
–mau – tau 
– bau – dau 
– fau – lau- 
rau

C. 21 Au, au

Це — мої іграш-
ки.

Називати іграшки 
німецькою мовою.

Ist das ein Dino? — 
Nein, das ist kein 
Dino.

Заперечення 
kein – keine 

ein – eine; 
mein – me-
ine; dein – 
deine;
sein – seine;
kein – keine 

C. 24 Ei, ei

У мене дино-
завр.

Розповідати, які 
іграшки є.

Ich habe einen 
Dino. haben ach – och – 

uch – auch C. 27 ch

У мене немає 
іграшок. Уточнювати інформацію.

Hast du ein Puppen-
haus? — Nein, ich 
habe kein Puppen-
haus.

keine –keinen 
- kein C. 29

Скільки ігра-
шок?

Назвати кількість 
іграшок.

Er hat 7 Autos. Sie 
hat 2 Puppenhäuser.

die Dinos, die 
S c h l a n g e n , 
die Schiffe, die 
Puppenhäuser 

die – sie –lie 
– mie – nie – 
rie – tie –vie 
–wie 

C. 31 ie
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У що ти граєш 
охоче?

Представляти улюблені 
ігри.

Was spielst du 
gern? — Ich spiele 
gern Tennis.

(das) Bingo, 
(der) Fußball, 
(das) Tennis 

spa-
spo-
spi-
spe-
spu-

C. 34 Sp, sp

Ігри друзів. Знайомити, у що 
граються друзі.

Was spielt Alex 
gern? – Sie spielt 
gern Tennis. Was 
spielt Max gern? – 
Er spielt gern Ball.

Was spielt … 
gern? C. 37

Урок-змаган-
н я .  С и с т е -
матизація та 
узагальнення 
вивченого ма-
теріалу.

Весело проводити час із 
казковою змією. С.18-37 Числівники 

1-10

Я і мій одяг. 
Частини тіла. Називати частини тіла. Das ist meine Hand.

der Kopf,
der Arm,
die Hand,
der Bauch, 
das Bein,
der Fuß

pfa-pfu – pfi-
pfei-pfau; aß 
– uß – iß - eß

C. 42 Pf, pf, 
ß

Я малюю ляль-
ку-маріонетку. 

Описувати частини тіла 
ляльки-маріонетки.

Ich male ein/einen 
eine...

die Köpfe, die 
Arme,
die Hände, 
die Beine, die 
Füße

ko-kö-ku-
kü, lö, lu –
lö, lu-lü, no 
-nö – nu -nü

C. 45 Ö ö
Ü ü 
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Обличчя ляль-
ки маріонетки.

Малювати обличчя 
пальчиком у повітрі. 

Das Gesicht, 
das Auge  
(die Augen), 
das Ohr  
die (Ohren), 
die Nase,  
der Mund 

ah -oh -uh -
eh-ih C. 48

ah oh 
uh eh 
ih 

Одяг. Називати предмети одягу.

das Kleid,  
das Hemd, 
der Rock,  
die Bluse,  
die Hose,  
die Schuhe

ack-
ock-
uck-
eck-
ick-

C. 51 ck

Це – мої штани 
і сорочка. Лічити предмети одягу. Ich trage Röcke. Ich 

trage keine Röcke.

die Kleider, 
die Hemden, 
die Röcke,  
die Blusen, 
die Hosen,  
die Schuhe

scha-asch; 
scho-osch; 
schu-usch

C. 54 Sch 
sch 

Якого кольору 
предмети одя-
гу?

Називати якого кольору 
предмети одягу.

Welche Farbe hat 
die Bluse?
Ist sie rot? 

C. 56

Скільки пред-
метів одягу? 

Лічити предмети одягу та 
називати кольори.

Wie viele Röcke 
hast du?

I ch  möchte 
eine Bluse.

Урок-гра. Сис-
тематизація та 
узагальнення 
вивченого ма-
теріалу.

Повторити вивчену 
лексику та мовленнєві 
зразки.

Ich trage … Welche 
Farbe hat (haben)…? 
Ich trage keine … 
Wie viele…?

С. 40-59

Зимові розва-
ги. Святий Ми-
колай.

Назвати подарунки 
німецькою мовою.

Bring(e) Geschen-
ke!

das Haus, die 
Nuss (die Nüs-
se), der Bon-
bon (die Bon-
bons), bringen, 
bekommen

oll-toll 
– omm 
–komm-
uppe-iff

C. 65

mm ll
pp
ff
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Наближається 
Різдво. 

Висловлювати бажання 
до Різдва.

Ich wünsche mir 
einen Ball.

(das)  Weih -
nachten; der 
Weihnachts-
m a n n ,  d e r 
Wunschzettel 
(die Wunsch-
zettel)
wünschen

a n k - e n k - 
onk-unk-ink С. 68 nk

Настала зима. Описувати погоду взимку.
Der Winter ist da. 
Es schneit. Es ist 
kalt. Es ist warm.

der Winter

Погода взимку. Характеризувати погоду 
взимку.

Wie ist das Wet-
ter? Das Wetter ist 
gut. Das Wetter ist 
schlecht.

ann-
urra-
etter-
üsse

C. 74
nn 
rr 
tt 
ss

Зимові розва-
ги.

Описувати зимові розваги 
дітей.

Wir bauen einen 
Schneemann. 
Wir machen eine 
Schneeballschlacht. 
Wir spielen Hockey.

rodeln, wir, 
ihr

hee- pee- 
dee- wee- 
nee- mee-
fee-
bee-
lee-

С. 76 ee

Я йду гуляти. Називати предмети одягу 
взимку. Ich gehe spazieren.

hä- wä- fä- 
dä- bä – pä- 
kä 

С. 80-
81 Ä ä

Взимку. Описувати погоду взимку. 
Лічити предмети одягу. Es ist Winter.

die Jacken, die 
Pullover, die 
Mützen, die 
Handschuhe- 
die Schals

h e u -  t e u - 
neu- meu- 
seu- feu- geu-

C. 83 Eu, eu
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Веселого Різд-
ва! Урок май-
стрування.  

Виготовляти різдвяну 
листівку. Frohe Weihnachten!

d e r  W e i h -
nachtsmann, 
die Glaskugel 
(die Glasku-
geln), basteln, 
schön

Це моя школа. 
Мій клас. Називати предмети класу. 

das Fenster, 
die Tafel, der 
Tisch, der 
Stuhl

ast – sta; 
ost – sto; ust 
– stu; est – 
ste;  ist – sti 

С. 88 St st

Де предмети 
класу?

Відповідати на питання 
wo?  

Wo ist der Stuhl?
Dort. / Da. 

die Fenster, 
die Tafel, die 
T ü r e n ,  d i e 
T i s che ,  d i e 
Stühle 

Wie viele … 
sind da? 

Це мій ранець.  Називати шкільні речі 
німецькою мовою. Was hast du da?

der Ranzen, 
das Mäppchen, 
das Lineal, der 
Radiergummi

Шкільні речі. Виконувати 
розпорядження.

Schreibe! Zähle!
Male! Lies! Spring! 
Spiele! Gib mir! 
bitte!

Скільки шкіль-
них речей? Лічити шкільні речі. Wie viele Lineale 

hast du?

die Ranzen, 
die Mäppchen, 
die Lineale, 
die Radier-
gummis

На уроці мате-
матики. Розв’язувати приклади.

Wie viel ist 
1 plus 2? – 1 plus 2 
ist 3.

plus minus achs- ochs- 
uchs- echs- С. 102 chs
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Полічи і роз-
фарбуй.

Лічити шкільні речі та 
називати кольори.

dreizehn, 
vierzehn, 
fünfzehn, 
sechzehn, 
siebzehn, 
achzehn, neun-
zehn, zwanzig

Числівники 
10-20

А що ти робиш 
у школі?

Описувати, що роблять 
діти та їхні друзі.

Was macht Alex? – 
Sie singt.

rechnen, sin-
gen, turnen

Дієслова в 
3-й особі 
однини

ang- und- 
eng- ing- С. 108 ng

Урок-змаган-
н я .  С и с т е -
матизація та 
узагальнення 
вивченого ма-
теріалу.

Римування, грати, 
відгадувати слова, 
розв’язувати приклади. 
Називати предмети класу 
та що роблять діти.

С. 86-111

Весна і весня-
ні свята. Весна 
прийшла!

Описувати погоду 
навесні. 

Ich mag den Früh-
ling.

der Frühling, 
die Sonne, 
der Himmel, 
scheinen

C.113

Погода навес-
ні. Характеризувати погоду. Es taut. Es regnet. 

Alles ist nass. nass meine – deine ah – äh; oh 
– öh; uh -üh C. 117 äh öh 

üh

Весняні квіти. Називати квіти і кольори 
німецькою мовою. Ich mag Blumen.

die Blume 
(die Blumen), 
das Schnee-
glöckchen, 
die Tulpe, der 
Krokus, die 
Narzisse, blü-
hen, violett

va – vi- ve- 
vei С. 120 V v
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Скільки квітів? Збирати букет квітів. 
Лічити квіти в букеті.

Wie viele Blumen 
sind da?

die Schnee-
glöckchen,  
die Tulpen, die 
Krokusse, die 
Narzissen

Навесні. Знайомити з розвагами 
дітей навесні. Spielen wir Ball!

schaukeln, 
rutschen, 
radeln

tscha – 
atsch; 
tscho-otsch; 
tschu-utsch

С. 127 Tsch, 
tsch

Великодень. Описувати традиції 
святкування Великодня.

(das) Ostern, 
die Osterkarte 
(die Oster-
karten)

В е с е л о г о 
Великодня! Готуватись до Великодня.

Osterkarten 
schreiben, 
Ostereier 
bemalen. Os-
tereier suchen

С. 133

Урок майстру-
вання.

Виготовляти великодню 
квітку та великодню 
листівку.

С. 112 - 133

Я люблю тва-
рин. Домашні 
тварини.

Знайомити з домашніми 
тваринами.

Das ist mein Ham-
ster.

das Tier, der 
Hamster, die 
Ratte, der 
Fisch, das 
Kaninchen

Скільки  до -
машніх  тва -
рин?

Лічити домашніх тварин. Wie viele Fische 
sind da?

die Tiere, die 
Hamster, die 
Ratten, die 
Fische, die 
Kaninchen.
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Які домашні 
тварини?

Описувати домашніх 
тварин.

dick, klug, 
schlau, faul. C. 141

В зоопарку. Знайомити з тваринами в 
зоопарку.

der Zoo, der 
Bär, das Pony, 
das Zebra

Так багато тва-
рин! Лічити тварин у зоопарку.

die Bären, die 
Ponys, die 
Zebras

Яких тварин 
ми любимо?

Описувати, яких тварин 
люблять діти.

Ich mag Ponys. Sie 
mag Bären. Er mag 
Zebras.

Дієслово 
mögen в 3-й 
особі однини

В цирку. Називати, що вміють 
робити тварини.

Wer kann laufen? 
Der Bär kann tan-
zen. Das Pony kann 
nicht radeln.

laufen, tanzen
Дієслово 
können в 3-й 
особі однини

C. 152

Тварини гра-
ються. 

Будувати речення з 
модальним дієсловом 
können.

Kannst du lesen? – 
Ja, ich kann lesen. C. 155

Урок-змаган-
н я .  С и с т е -
матизація та 
узагальнення 
вивченого ма-
теріалу.

Римувати, відгадувати 
слова, розв’язувати 
приклади, називати та 
розміщувати тварин.

С. 136-158
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LeKtion 1. Du unD ich!

Урок ____

Мета.
Практична: 1. Познайомити учнів з новими друзями, трену-

вати вживати лексику підтеми. 
2. Формувати навички аудіювання та усного 

мовлення.
3. Вчити правильно вимовляти німецькі звуки 

і відтворювати мовленнєві звуки, наслідуючи 
вчителя.

Освітня: розширити кругозір учнів інформацією про друзів 
Макса, Алекса, Кітті та Міккі. 

Виховна: 1. Виховувати в учнів потребу спілкуватися інозем-
ною мовою. 

2. Виховувати повагу до друзів; уміння уважно їх 
слухати.

Розвивальна: 1. Розвивати комунікативні та творчі здібнос-
ті учнів. 

2. Удосконалювати вміння монологічного та 
діалогічного мовлення.

Тип уроку: _______________________________________________
 _______________________________________________
Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою, тема-

тичні картки із зображенням Макса та Алекс, 
м’які іграшки Кітті, Міккі, CD-програвач.

Хід уроку
І. Організаційний момент.

Привітання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Опрацювання нового матеріалу.
1. Розвиток навичок розуміти мову на слух.

Вчитель знайомить учнів з друзями Максом, Алексом, Кітті 
та Міккі:

Das ist Max. Er ist 7 Jahre alt. Er ist brav. Das ist Alex. 
Sie ist 9 Jahre alt. Alex ist lustig. Die Katze heißt Kitti. 
Sie ist groß. Die Maus heißt Micki. Sie ist klein. 
Учні хором повторюють кожне речення за вчителем.

2. Гра «Wie ist …?» для автоматизації вживання прикметників.
Вчитель показує тематичні картки, м’які іграшки. Учні 
називають: Max ist brav. Alex ist lustig. Kitti ist groß. Micki 
ist klein.

ІІІ. Фонетична зарядка.
Учні слухають і повторюють за клоуном Бобо:

1. H – h – h – h – h – h 
Ha – ha – ha 
Ho – ho – ho 
Hu – hu – hu 

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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2. Hallo! Hallo! 
Hanna! — Hanna!
Hund Hans!

ІV. Робота з підручником.
1. Lehrer: Öffnet eure Bücher, Seite 4 (переклад).

Учні розглядають малюнки вправи 2 і шукають на ньому 
нових друзів.

Lehrer (використовує тематичні картки): 
— Hallo! Wie heißt du?
— Ich heiße Max. Und du? 
— Ich heiße Hanna. Und wer ist das? 
— Das ist mein Hund Hans. 

2. Робота у парах.
Учні за допомогою тематичних карток повторюють, як звати 
дітей і собаку.

3. Фізкультхвилинка. Пісня «Hallo!».
Hallo, Alex! Hallo, Max!
Kitti, Micki und Hund Hans!

4. Читання.
Конкурс на кращого читця. Учні читають вправу 3(b), с. 5.

V. Активізація лексики в усному мовленні.
1. Гра «Was spielen die Freunde?».

Учні розглядають малюнок вправи 5 на с. 5 і розповідають, 
у що граються друзі.

2. Гра «Pantomime» для активізації вживання лексики теми 
у відомих граматичних конструкціях.
Учень  зображує дію, не коментуючи її. Інші учні відгадують 
те, що він показує.

— Das ist Lego.
— Nein .
— Das ist Lotto.
— Ja.

3. Гра «Kettenspiel» для автоматизації вживання лексики 
теми: — Was spielst du gern? —Lego. Und du? — Domino. 

— Und du? — …
4. Фізкультхвилинка. Пісня «Hallo!».

Hallo, Alex! Hallo, Max!
Kitti, Micki und Hund Hans!

5. Робота у зошитах.
– учні з’єднують малюнок зі словами;
– відгадують та записують слова;
– виконують творчі завдання.

Vi. Заключний етап уроку.
1. Рефлексія. Визначення настрою учнів.
2. Підбивання підсумків уроку.

ViІ. Завершення уроку.
Гра «Ми прощаємося»
Tschüss, Alex! Tschüss Max! Kitti, Micki und Hund Hans!
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Урок ____

Мета.
Практична: 1. Ознайомити учнів з новими мовленнєвими 

зразками: Das ist mein(-e) Freund (-in) та 
новою лексикою: die Freunde, elf, zwölf. 

2. Вчити працювати у парах і групах.
3. Формувати навички аудіювання та усного 

мовлення.
Освітня: розширити кругозір учнів інформацією про друзів 

Макса, Ханни, Івана та Ніни. 
Виховна: 1. Виховувати в учнів потребу спілкуватися інозем-

ною мовою. 
2. Виховувати повагу до друзів, уміння уважно їх 

слухати.
Розвивальна: 1. Розвивати комунікативні та творчі здібнос-

ті учнів. 
2. Удосконалювати вміння монологічного та 

діалогічного мовлення.
Тип уроку: _______________________________________________
 _______________________________________________
Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою, те-

матичні картки до підтеми «Друзі», картки 
із цифрами до 12, м’які іграшки Кітті, Міккі,  
CD-програвач.

Хід уроку
І. Організаційний момент.

Привітання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Мовленнєва розминка.
1. Використовуючи тематичні картки, вчитель повторює 

з учнями мовленнєві   зразки попереднього уроку:
Das ist Max. Er ist 7 Jahre alt. Er ist brav. Das ist Alex. 
Sie ist 9 Jahre alt. Alex ist lustig. Die Katze heißt Kitti. 
Sie ist groß. Die Maus heißt Micki. Sie ist klein.

2. Гра «Wie ist …?» для автоматизації вживання прикметників.
Вчитель показує тематичні картинки, м’які іграшки. Учні 
називають:

Max ist brav. Alex ist lustig. Kitti ist groß. Micki ist klein. 

ІІІ. Фонетична зарядка.
1. Учні повторюють за клоуном Бобо:

Hallo, Hanna!
Hallo, Hund Hans!

2. Учні співають пісню «Hallo!» разом з учителем.
Hallo, Alex! Hallo, Max!
Kitti, Micki und Hund Hans!

ІV. Опрацювання нового матеріалу.
1. Вчитель, використовуючи тематичні картки, далі знайомить 

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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учнів з новими друзями:
Das ist mein Freund. Er heißt Markus. Das ist meine 
Freundin. Sie heißt Hanna.
Учні хором повторюють кожне речення за вчителем.

2. Бесіда у парах.
Вчитель будує міні-діалоги з м’якою іграшкою Кітті:

Lehrer: Wer ist das (переклад)?
Kitti: Das ist meine Freundin. Sie heißt Micki. 
Lehrer: Wer ist das?
Kitti: Das ist mein Freund. Er heißt Hans. 

3. Робота у групах.
Кожна міні-група учнів представляє своїх друзів:

Das ist mein Freund. Er heißt …. Das ist meine Freundin. 
Sie heißt ….

4. Гра «Karussell» для автоматизації вживання мовленнєвих 
зразків на уроці.
Вчитель показує тематичні картки, а учні відповідають.

Lehrer: Wer ist das?
Schüler: Das ist mein(e) Freund(-in). Er/Sie heißt … .

V. Робота з підручником.
1. Lehrer: Öffnet eure Bücher, Seite 7 (переклад).

Учні розглядають малюнки у підручнику і повторюють 
хором речення за вчителем.

2. Гра «Відрекомендуй своїх друзів».
Учні разом з учителем вчаться розповідати про своїх друзів.

Das ist mein Freund. Er heißt … . Er ist … Jahre alt. Er 
ist brav. Das ist meine Freundin. Sie heißt … . Sie ist … 
Jahre alt. Sie ist lustig.

3. Фізкультхвилинка.
Учні хором повторюють за вчителем:

Eins, zwei, drei, vier,
ich spiele Klavier. 
Fünf, sechs, sieben, 
Schokoladen wir lieben.
Acht, neun, zehn
Bleiben steh’n. 
Elf und zwölf 
Sind am Ziel – 
Aus ist das Spiel!

4. Гра «Wir zählen».
Учні виконують разом з учителем вправу 5, с. 8.

5. Гра з картками для автоматизації лічби до 12.
6. Гра «Kettenspiel» для автоматизації нових лексичних 

одиниць на уроці:
Ich heiße Drei. Und du? — Ich heiße Elf. Und du? Ich 
heiße …

7. Гра «Цифри».
Вчитель пояснює, хто з учнів якою є цифрою, а потім, 
називаючи будь-яку цифру, викликає учня до дошки:

Elf, komm her! Elf, setz dich! тощо.
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8. Робота у зошитах.
– учні шукають пропущені цифри та імена дітей;
– розмальовують і лічать предмети німецькою мовою.

Vi. Заключний етап уроку.
1. Рефлексія. Визначення настрою учнів.
2. Підбивання підсумків уроку.

ViІ. Завершення уроку.
Гра «Ми прощаємося».
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Урок ____

Мета.
Практична: 1. Ознайомити учнів з новими мовленнєвими зраз-

ками: ist das Alex? — nein, das ist nicht Alex. 
2. Тренувати вживати лексико-граматичний ма-

теріал попереднього уроку.
3. Формувати навички аудіювання, усного мов-

лення та роботи в парах і групах.
Освітня: розширити кругозір учнів інформацією про власних 

друзів. 
Виховна: виховувати повагу до друзів; уміння уважно їх слу-

хати. 
Розвивальна: 1. Розвивати комунікативні та творчі здібнос-

ті учнів. 
2. Удосконалювати вміння монологічного та 

діалогічного мовлення.
Тип уроку: _______________________________________________
 _______________________________________________
Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою, те-

матичні картки до підтеми «Друзі», картки 
із цифрами до 12, м’які іграшки Кітті, Міккі,  
CD-програвач.

Хід уроку
І. Організаційний момент.

Привітання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Мовленнєва розминка.
1. Використовуючи тематичні картки, вчитель повторює 

з учнями мовленнєві зразки попереднього уроку:
Das ist mein Freund. Er heißt … . Er ist … Jahre alt. Er 
ist brav. Das ist meine Freundin. Sie heißt … . Sie ist … 
Jahre alt. Sie ist lustig.

2. Гра-виставка малюнків «Наші друзі» з опорою на тематичні 
картки або на власні малюнки учнів.
Учні показують тематичні картки або власні малюнки та 
розповідають про своїх друзів.

ІІІ. Фонетична зарядка.
1. Вчитель повторює з учнями вірш попереднього уроку. Учні 

хором повторюють його за вчителем:
Eins, zwei, drei, vier,
ich spiele Klavier. 
Fünf, sechs, sieben, 
Schokoladen wir lieben.
Acht, neun, zehn
Bleiben steh’n. 
Elf und zwölf 
Sind am Ziel – 
Aus ist das Spiel!

2. Гра з картками для автоматизації лічби до 12.

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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ІV. Опрацювання нового матеріалу.
1. Бесіда у парах.

За допомогою тематичних карток та м’якої іграшки Кітті 
вчитель знайомить учнів з новими мовленнєвими зразками:

Lehrer: Ist das Alex?
Kitti: Nein, das ist nicht Alex. 
Kitti: Ist das Taras?
Schüler: Nein, das ist nicht Taras. 
Kitti: Ist das Nina?
Schüler: Nein, das ist nicht Nina тощо.

2. Гра «Wer ist das?» для автоматизації вживання мовленнєвих 
зразків на уроці.
Вчитель з опорою на тематичні картки запитує в учнів: Wer 
ist das?, учні відповідають: Das ist Alex. або Das ist nicht 
Alex. тощо.

3. Пісня-реп «Wer ist das?».
Wer ist das? Wer ist das? 
Ist das Kitti? Ist das Hans?
Wer ist das? Wer ist das? 
Das ist Kitti. Das ist Hans.

V. Робота з підручником.
1. Lehrer: Öffnet eure Bücher, Seite 10 (переклад).

Учні розглядають малюнок вправи 3 і хором повторюють 
мовленнєві зразки за вчителем.

2. Фонетична зарядка.
Учні слухають і повторюють за клоуном Бобо:

ich – ich – ich 
ech – ech – ech 
Ich bin nicht Hans.
Ich heiße Bobo.

3. Учні читають разом з учителем вправу 4, с.11.
На розсуд вчителя можна провести конкурс на кращого читця.

4. Гра «Баба Куця».
Учні стають у коло і обертають ведучого (бабу Куцю). Бабі 
Куці зав’язують очі хустинкою. Вона має зловити одного зі 
своїх однокласників й упізнати, хто це. Тоді учень, якого 
зловили, стає Бабою Куцею.

— Ist das Anna?
— Nein, das ist nicht Anna. 
— Ist das Anton?
— Ja, das ist Anton.

5. Робота у зошитах.
– учні шукають вихід із лабіринту;
– виконують творчі завдання.

Vi. Заключний етап уроку.
1. Рефлексія. Визначення настрою учнів.
2. Підбивання підсумків уроку.

ViІ. Завершення уроку.
Гра «Ми прощаємося».
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Урок ____

Мета.
Практична: 1. Ознайомити учнів з новими мовленнєвими 

зразками: Sind das Max und Alex? — Ja/nein. 
2. Тренувати вживати лексико-граматичний ма-

теріал попереднього уроку.
3. Формувати навички аудіювання, усного мов-

лення та роботи в парах і групах.
Освітня: навчити учнів ставити запитання до третіх осіб 

з опорою на відгадку. 
Виховна: виховувати ввічливість, учити культурі спілкування. 
Розвивальна: розвивати мовну кмітливість учнів і навички 

відповідати на запитання «Wer ist das?» в од-
нині та множині. 

Тип уроку: _______________________________________________
 _______________________________________________
Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою, тема-

тичні картки до підтеми «Друзі», м’які іграшки 
Кітті, Міккі, СD-програвач.

Хід уроку
І. Організаційний момент.

Привітання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Мовленнєва розминка.
1. Бесіда вчителя з класом (з опорою на тематичні картки).

Lehrer: Wer ist das?
Schüler: Das ist Taras / Das ist nicht Taras тощо. 

2. Учні співають пісню-реп «Wer ist das?».
Wer ist das? Wer ist das? 
Ist das Kitti? Ist das Hans?
Wer ist das? Wer ist das? 
Das ist Kitti. Das ist Hans. 

ІІІ. Робота з підручником.
1. Lehrer: Öffnet eure Bücher, Seite 11 (переклад).

Учні розглядають малюнок вправи 1 на с.11 і хором 
повторюють мовленнєві зразки за вчителем.

2. Бесіда у парах.
Папуга Кокко знайомиться з класом.

Kokko: Wer ist das? (Учні називають ім’я однокласника.)
Schüler: Das ist Julia тощо.

3. Гра-відповідь «Wer ist das?» (з опорою на тематичні картки).
—  Wer ist das?
— Das ist Roman. 
— Ist das Roman? 
— Ja, das ist Roman.  
— Wer ist das?
— Das sind Roman und Olenka. 
— Sind das Roman und Olenka? 
— Ja, das sind Roman und Olenka.

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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4. Гра «Kettenspiel» для автоматизації вживання мовленнєвих 
зразків на уроці.
Вчитель запитує, учні відповідають.

— Ist das Olja? 
— Ja, das ist Olja.
— Sind das Anton und Andrij?
— Ja, das sind Anton und Andrij.
— Ist das Anja?
— Ja, das ist …

5. Гра «Ratespiel». Вчитель запитує, учні відгадують.
— Sind das Olenka und Marijka? 
— Ja. / Nein, das sind (nicht) Olenka und Marijka тощо.

6. Фонетична зарядка.
Учні слухають і повторюють хором за вчителем вправу 4 
на с.13.

7. Робота у зошитах:
– учні відгадують кросворд;
– виконують творчі завдання.

ІV. Заключний етап уроку.
1. Рефлексія. Визначення настрою учнів.
2. Підбивання підсумків уроку.

V. Завершення уроку.
Гра «Ми прощаємося».


