


Lektion 2. Meine Familie

MEIN TAG
Мій деньStunde 16.

1 Höre das Lied und sing mit. 

Прослухай пісеньку і проспівай.

2 Höre zu und sprich nach. 
Прослухай і повтори.

3 Wie spät ist es? Erzähle. Скажи, котра година на 

годинниках.

4 Höre zu und sprich nach. Прослухай і повтори.

1 2 3

4 5 6
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 ♦ громадянська відповідальність
 ♦ здоров’я і безпека
 ♦ підприємливість і фінансова грамотність
 ♦ екологічна безпека та сталий розвиток

Компетентнісний підхід — ключова 
ознака змісту підручника.

 — вправа на сприймання на слух;

 — вправа на зорове сприймання;

 — парна робота;

 — групова робота;

 — вправа на письмо;

 — ігрове завдання.

Умовні позначки:
 ♦ допоможуть швидко знайти потрібну 

інформацію в підручнику,
 ♦ легко запам’ятовуються,
 ♦ узгоджуються зі змістом завдань

ПІДРУЧНИК ПОБУДОВАНИЙ ЗА КОМУНІКАТИВНИМ МЕТОДОМ
Створюємо й засвоюємо мовленнєві 
моделі, що стануть у пригоді під час 
реального життєвого спілкування.

У ПІДРУЧНИКУ РЕАЛІЗОВАНІ НАСКРІЗНІ ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ:

4 5 6

Stunde 23. Wir essen gesundStunde 23. Wir essen gesund

Я вже можу:

  назвати деякі продукти харчування й напої німецькою;  розрізняти корисну й некорисну їжу;  розповідати, що я охоче їм.

4 Hört und spielt die Dialoge. Nummeriert die Bilder. Прослухайте й розіграйте діалоги. Пронумеруйте малюнки.

1

5 Spielt Dialoge wie in Übung 4. Розіграйте діалоги, як у  вправі 4.

Salat, Fisch, Obst, Kiwi, Bonbons, Schokolade, Tee, Suppe, Eier, Brei, Milch, Wasser, Marmelade, Gemüse, Cola, Bananen, Ananas, Nudeln, Kekse, viel Fleisch, Kartoffeln, viel Brot, Limo

Was isst du gern, …?
Ich esse gern …. Das ist gesund. Ich esse auch gern …. Das ist aber nicht gesund.

6 Spiel «Das ist gesund». Гра «Це корисно».

4

5

6

Пояснення до гри 
дивись на с. 130
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Stunde 25. Was kostet es?
Stunde 25. Was kostet es?

Я вже можу:

  назвати деякі продукти харчування у множині;

  запитати про ціну і зрозуміти відповідь;

  дати відповідь на запитання про ціну.

4 Höre zu und sprich nach. Прослухай і повтори.

1
2

3
3 Euro

4 Euro
7 Euro

5 Hört das Beispiel und spielt Dialoge. Прослухайте зразок 

і розіграйте діалоги.

ein Kilo Kekse/9  Euro, ein Kilo Mandarinen/5  Euro, 

ein  Kilo Kartoffeln/2  Euro, ein Kilo Fleisch/17  Euro, 

ein  Kilo Kirschen/4  Euro, ein Kilo Aprikosen/7  Euro, 

zwei Kiwis/2  Euro, drei Äpfel/1  Euro, 10 Eier/2  Euro

6 Spiel «Wir machen Einkäufe». 

Гра «Ми робимо покупки».

Was brauchst du? Zwei Äpfel.

Zwei Äpfel kosten 1 Eu
ro.
Bitte.

4

5

6
Пояснення до гри 

дивись на с. 130
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Lektion 1. Meine Freunde und ich

NEUE SCHÜLER IN DER KLASSEНові учні у класі
Stunde 1.

1 Höre das Lied und sing mit. Прослухай пісеньку і  проспівай.

2 Bekanntscha ft. Spielt Dialoge zwischen den Kindern. Знайомство. Розіграйте діалоги між дітьми.

1 2
3

Hallo! Wie heißt du?

Mein Name ist … .

Hallo! Ich heiße … . 
Und wie heißt du?

Lara, Klaus Katja, Emma Erik, Jan

3 Hört und spielt die Dialoge. Прослухайте й розіграйте діалоги.

Dialog 1
 Lena: Hallo!
 Max: Hallo! Wie heißt du?
 Lena: Ich heiße Lena. Und wie 

heißt du?
 Max: Ich heiße Max.
 Lena: Woher kommst du, Max?
 Max: Ich komme aus Berlin. Und 

woher kommst du, Lena?
 Lena: Ich komme aus Bremen.

1

2

3
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Stunde 11. Hast du Geschwister?Stunde 11. Hast du Geschwister?

Я вже можу:

  зрозуміти розповіді інших дітей про їхніх братів і сестер;  розповісти про своїх братів і сестер.

4 Spielt weitere Dialoge zu den Bildern. Розіграйте схожі діалоги до малюнків.

Nein, ich habe keine Geschwister.

Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder/eine 
Schwester/zwei Brüder/zwei 

Schwestern/…

5 Spielt Dialoge über eure Geschwister. Розіграйте діалоги про своїх братів і сестер.

Nein, ich habe keinen Bruder/keine Schwester/keine Geschwister.

Hast du Geschwister?

Und du? Hast du Geschwister?

Ja, ich habe einen Bruder/eine Schwester/zwei Brüder/zwei Schwestern/…

A

B

C

A

4

5
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Підручник відповідає 
типовим освітнім програмам 

і враховує вікові психофізіологічні і психологічні 
особливості та пізнавальні можливості сучасної дитини.

Підручник відповідає 
типовим освітнім програмам 

і враховує вікові психофізіологічні і психологічні 
особливості та пізнавальні можливості сучасної дитини.
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Lektion 2. Моя родина

PROJEKT «MEIN FAMILIENALBUM»Проект «Родинний альбом»
Stunden 20—21.

1 Bastle dein Familienalbum. 
Змайструй свій родинний альбом.

Male die 
Rahmen!

1

Male deine 
Familie!

2

Klebe auf!

3

Schreibe 
die Namen!

4

Hefte 
zusammen!

5

Dekoriere!

6

2 Höre zu und antworte. Zeige 
die Porträts deiner Verwandten. 
Слухай і  відповідай, показуючи 
портрети своїх рідних 
в  альбомі.

3 Präsentiert eure 
Familienalben und erzählt 
über eure Familien. Зробіть 
презентацію ваших родинних 
альбомів і розкажіть про ваші 
родини.

1
Пояснення 
до  проекту 
дивись на с. 130

2

3
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Проектні уроки:
 ♦ сприяють розвиткові дрібної моторики у дітей,

 ♦ підвищують мотивацію до навчання,
 ♦ стимулюють активізацію пізнавальної діяльності,

 ♦ допомагають успішно засвоїти лексико-граматичний матеріал,

 ♦ сприяють розвиткові мовленнєвої активності учнів.

Проектні уроки:
♦ сприяють розвиткові дрібної моторики у дітей,

♦ підвищують мотивацію до навчання,
♦ стимулюють активізацію пізнавальної діяльності,

♦ допомагають успішно засвоїти лексико-граматичний матеріал,

♦ сприяють розвиткові мовленнєвої активності учнів.

Розвиток твор-

чої особистості, 

здатної прийма-

ти нестандартні 

рішення, вихо-

дити за межі 
вже відомого, 

є однією з ви-

мог сучасного 

суспільства.

Розвиток твор-

чої особистості, 

здатної прийма-

ти нестандартні 

рішення, вихо-

дити за межі 
вже відомого, 

є однією з ви-

мог сучасного 

суспільства.

креативністькреативність

Stunde 35. In der DeutschstundeStunde 35. In der Deutschstunde

Я вже можу:

  зрозуміти прохання;
  висловити прохання до одного або кількох однолітків і до 

дорослої людини.

3 Sortiere die Sätze. Розподіли речення.

Gib mir dein Heft!/Schreibt das Wort ins Heft!/Lies den 

Text!/Nehmen Sie mein Heft bitte!/Schließt die Bücher!/

Sprechen Sie Deutsch bitte!/Hört die CD!/Spielt Dialoge!/

Lerne das Wort!/Geben Sie mir mein Buch bitte!/Öffne 

dein Buch und lies!/Singen Sie das Lied bitte!

Das sagt der Lehrer zu Anna: Gib mir dein Heft! …
Das sagt der Lehrer zu Lene, Tim und Karin: …
Das sagen die Kinder zu Frau Wagner: …

4 Wie bittest du? Verbinde. Як ти попросиш? З’єднай.

Alina malt das Bild nicht.

Öffne das Heft!

Lest den Text!

Lara öffnet das Heft nicht.

Male das Bild!

Nehmen Sie das Buch bitte!

Nehmt die Bücher!Sprechen Sie Deutsch bitte!

Kevin und Lea lesen den Text nicht.

Frau Lambert spricht Deutsch nicht.

Herr Richter nimmt das Buch nicht.

Kinder nehmen die Bücher nicht.

5 Formuliert in Gruppen je zwei Bitten. Сформулюйте 

в  групах по два прохання.

  An einen Märchenhelden/eine Märchenheldin. До 

казкового персонажа.
  An eure Freunde. До своїх друзів.
  An euren Lehrer/eure Lehrerin. До свого вчителя/

своєї вчительки.

3

4

5
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критичне мислення, вміння 
аналізувати й пояснювати 
причини і наслідки подій 
і вчинків

критичне мислення, вміння 
аналізувати й пояснювати 
причини і наслідки подій 
і вчинків

РОЗВИТОК НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ

3



Lektion 3. Їжа і напої

PROJEKT «GESUNDES ESSEN»
Проект «Корисна їжа»Stunden 29—30.

1 Macht Obst- und Gemüsepyramiden. 
Зробіть пірамідки з овочів і фруктів.

Bringt Obst 
und Gemüse!

1

Schält!

2

Schneidet in 
Scheiben!

3

Schneidet 
Figuren aus!

4

Spießt auf!

5

Fertig!

6

2 Esst und kommentiert. Їжте й коментуйте.

Schmeckt es dir?

Ja, es schmeckt mir gut. 
Die Äpfel sind gesund.

1 Пояснення 
до  проекту 

дивись на с. 131

2
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комунікативні 
навички і вміння 
співпрацювати 
у команді

комунікативні 
навички і вміння 
співпрацювати 
у команді

Творчі проекти позитив-
но впливають на емо-
ційну атмосферу в класі, 
а  також сприяють 
розвиткові ініціативності 
й самостійності учнів. 
Оскільки у групі працю-
ють діти з різним рівнем 
володіння німецькою, 
командна робота доз-
воляє менш успішним 
учням перейняти 
певні навички у більш 
успішних. Крім того, 
реалізується виховна 
функція завдяки необхід-
ності допомагати одне 
одному, домовлятися 
між собою й ділитися.

Творчі проекти позитив-
но впливають на емо-
ційну атмосферу в класі, 
а  також сприяють 
розвиткові ініціативності 
й самостійності учнів. 
Оскільки у групі працю-
ють діти з різним рівнем 
володіння німецькою, 
командна робота доз-
воляє менш успішним 
учням перейняти 
певні навички у більш 
успішних. Крім того, 
реалізується виховна 
функція завдяки необхід-
ності допомагати одне 
одному, домовлятися 
між собою й ділитися.

Lektion 1. Meine Freunde und ich

PROJEKT «UNSERE FREUNDE»Проект «Наші друзі»
Stunden 8—9.

1 Bastelt Taschentuch-Puppen. Змайструйте ляльки з носовичка.
Bringt mit! Macht den Kopf!

1
2

Malt das 
Gesicht!

Klebt oder 
näht Haare 

auf!

3
4

Fertig!

5
6

Dekoriert!

1
Пояснення до 
проекту дивись 
на с. 128
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Stunde 33. In der StundeStunde 33. In der Stunde

Я вже можу:

  запитати своїх однокласників і однокласниць, що вони 

роблять на уроках;
  розповісти, що я роблю на різних уроках.

5 Spielt Dialoge wie in Übung 4. Розіграйте діалоги, як 

у  вправі 4.

Was macht ihr in …? … ihr?

Ja, wir …. Und ihr? … ihr auch?

Ja, alle Schülerinnen und Schüler ….

6 Spiel «Errate die Stunde!». 
Гра «Відгадай урок!».

Lest ihr Texte?

Turnt ihr?

Rechnet ihr?

Das ist Mathe.

Nein.

Nein.

Ja.

Das stimmt.

Spielt ihr Dialoge?
Nein.

Gruppe 1 Gruppe 2

5

6 Пояснення до гри 

дивись на с. 131

Lektion 4Lektion 4
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ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
до підручника «Німецька мова. 2 клас. Deutsch lernen ist super!»

(автори С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва)
(105 годин, 3 години на тиждень)

№ з/п Дата Тема уроку

Lektion 1. Meine Freunde und ich • Я і мої друзі

1 Neue Schüler in der Klasse • Нові учні у класі

2 Wie geht’s? • Як справи?

3 Ich habe viele Freunde • У мене багато друзів

4 Wie alt sind deine Freunde? • Скільки років твоїм друзям?

5—7 Wiederholung • Повторення

8—9 Projekt «Unsere Freunde» • Проект «Наші друзі»

Lektion 2. Meine Familie • Моя родина

10 Das ist meine Familie • Це моя родина

11 Hast du Geschwister? • У тебе є брати й сестри?

12 Unsere Geschwister • Наші брати й сестри

13 Seine Familie? Ihre Familie? • Його родина? Її родина?

14 Wie alt sind sie? • Скільки їм років?

15 Mein Stammbaum • Моє родинне дерево

16 Mein Tag • Мій день

17—19 Wiederholung • Повторення

20—21 Projekt «Mein Familienalbum» • Проект «Родинний альбом»

Lektion 3. Essen und Trinken • Їжа і напої

22 Guten Appetit! • Смачного!

23 Wir essen gesund • Ми їмо здорову їжу 5



№ з/п Дата Тема уроку

24 Schmeckt es? • Чи смакує?

25 Was kostet es? • Скільки це коштує?

26—28 Wiederholung • Повторення

29—30 Projekt «Gesundes Essen» • Проект «Корисна їжа»

Lektion 4. Die Schule • Школа

31 Stunden • Уроки

32 Der Stundenplan • Розклад уроків

33 In der Stunde • На уроці

34 Was machst du gern? • Що ти любиш робити?

35 In der Deutschstunde • На уроці німецької мови

36 Schulsachen • Шкільне приладдя

37 Unser Klassenzimmer • Наша класна кімната

38 Was gibt es im Klassenzimmer? • Що є у класній кімнаті?

39—41 Wiederholung • Повторення

42—43 Projekt «Unsere Klasse» • Проект «Наш клас»

Lektion 5. Die Freizeit • Дозвілля

44 Hobbys und Freizeit • Хобі й дозвілля

45 Unsere Spielsachen • Наші іграшки

46 Gib mir deine Puppe • Дай мені свою ляльку

47 Wir spielen draußen • Ми граємо на вулиці

48 Wir wandern • Ми мандруємо
6



№ з/п Дата Тема уроку

49 Auf dem Land • У селі

50 Unsere Lieblingstiere • Наші домашні улюбленці

51—53 Wiederholung • Повторення

54—55 Projekt «Ich drehe einen Film» • Проект «Я знімаю фільм»

Lektion 6. Der Mensch • Людина

56 Das ist ein Mensch • Це людина

57 Zeig mir dein Gesicht • Покажи мені своє обличчя

58 Wir beschreiben die Leute • Ми описуємо людей

59 Wie ist Tina? Wie ist Max? • Якою є Тіна? Яким є Макс?

60 Die Kleidung • Одяг

61 So viele Kleider! • Так багато одягу!

62 Was trägst du gern? • Що ти любиш носити?

63—65 Wiederholung • Повторення

66—67 Projekt «Schöne Kleidung» • Проект «Гарний одяг»

Lektion 7. Schöne Feste • Гарні свята

68 Wir feiern gern • Ми охоче святкуємо

69 Geburtstag • День народження

70 Geburtstagsparty • Вечірка з нагоди дня народження

71 Ostern • Великдень

72 Muttertag • День матері

73—75 Wiederholung • Повторення

76—77 Projekt «Glückwunschkarten» • Проект «Вітальні листівки»
7



№ з/п Дата Тема уроку

Lektion 8. Die Natur • Природа

78 Die vier Jahreszeiten • Чотири пори року

79 Der Herbst • Осінь

80 Der Winter • Зима

81 Winter macht Spaß • Зима приносить задоволення

82 Der Frühling kommt • Весна настає

83 Das Wetter im Frühling • Погода навесні

84 Im Sommer • Влітку

85 Der Sommer ist eine schöne Zeit • Літо — чудова пора

86—88 Wiederholung • Повторення

89—90 Projekt «Duell der Jahreszeiten» • Проект «Дуель пір року»

8



НАВЧАЄМОСЬ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГРИ

У сучасній психології ак-
тивність визнається однією 
з головних характеристик 
процесу пізнання й навчання. 
Лише за умови активного 
мотивованого залучення 
молодших школярів у процес 
вивчення іноземної мови 
можна досягти успіху. Саме 
для реалізації цієї мети до 
підручника включено велику 
кількість ігор, вірші й пісні.

У сучасній психології ак-
тивність визнається однією 
з головних характеристик 
процесу пізнання й навчання. 
Лише за умови активного 
мотивованого залучення 
молодших школярів у процес 
вивчення іноземної мови 
можна досягти успіху. Саме 
для реалізації цієї мети до 
підручника включено велику 
кількість ігор, вірші й пісні.

Lektion 3. Essen und Trinken

WIEDERHOLUNG
Повторення

Stunden 26—28.

Wir wiederholen
1 Teilt zu zweit Wörter in drei Gruppen und hört die Lösung. Працюючи вдвох, розподіліть слова за трьома групами і прослухайте правильну відповідь.

Kir en, uppe, Kek e, Flei , alat, Fi , 
Gemü e, Ob t, Wa er, okolade

s ss sch
Suppe, … … …

2 Ergänze den Reim und höre die Lösung. Доповни римування словами і прослухай правильну відповідь.

Appetit, Brot, kocht, rot

Auf dem Tisch liegt das Brot(1).
Es gibt Äpfel — rund und …(2).
In der Küche …(3) die Mutter,
singt ein Lied.
Guten …(4)!

Wir sprechen
3 Höre zu und antworte. Прослухай і дай відповіді.

1 2 3 4

1

2

3

Lektion 3Lektion 3
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singt ein Lied.
Guten …(4)!

Lektion 5. Die Freizeit

UNSERE SPIELSACHEN
Наші іграшки

Stunde 45.

1 Höre das Lied und sing 
mit. Прослухай пісеньку 
і  проспівай.

2 Höre zu und sprich nach. 
Lies die Wörter vor. 
Прослухай і повтори. 
Прочитай слова вголос.

 das Puppenhaus der Luftballon die Eisenbahn

 das Kuscheltier der Dinosaurier die Bausteine

3 Hört und spielt die Dialoge. Прослухайте й розіграйте 
діалоги.

der Ball Ich habe einen Ball. Ich gebe ihn dir.
das Auto Ich habe ein Auto. Ich gebe es dir.
die Puppe Ich habe eine Puppe. Ich gebe sie dir.
die Stifte Ich habe Stifte. Ich gebe sie dir.

1

2

3

Lektion 5Lektion 5
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Stunde 3. Ich habe viele FreundeStunde 3. Ich habe viele Freunde

Я вже можу:

  сказати, що в мене є один або кілька друзів;

  назвати імена своїх друзів;

  співати пісеньку про друзів.

4 «Eine», «einen» oder «–»? Ergänze die Sätze. Встав «eine», 

«einen» чи «–».

1)  Ich habe eine Freundin. 

Sie heißt Lili.
2)  Ich habe … Freund. 

Er  heißt Jonas.
3) Ich habe … Freunde. Sie heißen Tim und Julian.

4) Ich habe … Freundinnen. Sie heißen Marie und Lena.

5) Ich habe … Freundin. Sie heißt Xenia.

6) Ich habe … Freund. Er heißt Maximilian.

5 Erzähle über deine Freunde. Розкажи про своїх друзів.

Ich habe einen Freund. Er heißt ….

Ich habe eine Freundin. Sie heißt ….

Ich habe zwei/drei/…/viele Freunde. Sie heißen ….

6 Spiel «Defektes Telefon». 
Гра «Несправний телефон».

4

5

6 Пояснення до гри 

дивись на с. 128

Ich habe
einen Freund.
eine Freundin.
– Freunde/Freundinnen.

Lektion 1Lektion 1
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Stunden 5—7. WiederholungStunden 5—7. Wiederholung

Lektion 1. Я і мої друзі

Wir sprechen

4 Denkt euch die Namen und das Alter der Kinder aus und 

spielt Dialoge. Вигадайте імена й вік дітей і розіграйте 

діалоги.

1 2 3 4

Wie alt bist du?
Ich bin … Jahre alt.

Hallo! Wie heißt du?/Wie ist dein Name?

Hallo! Ich heiße … ./Mein Name ist … .

Woher kommst du?
Ich komme aus … .

5 Höre das Beispiel und erzähle über dich und deine 

Freunde. Прослухай зразок і розкажи про себе та своїх 

друзів.

Wir spielen

6 Spiel «Namensalphabet». 
Гра «Абетка імен».

A
Anna, Amelie, 

Anne, Anja, Anton, 

Alexander, …

4

5

6 Пояснення до гри 

дивись на с. 128
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A Alexander, …

Stunde 31. StundenStunde 31. Stunden

Я вже можу:

  назвати німецькою деякі шкільні предмети;

  розповідати, що учні й учениці роблять на уроках.

4 Was macht man in den Stunden? Sortiert zu zweit. 

Працюючи вдвох, розташуйте слова відповідно до уроків.

schreiben und sprechen Ukrainisch, singen, malen, 

spielen Ball, basteln, rechnen, schreiben und sprechen 

Deutsch, lesen Texte, turnen, hören Musik

 Ukrainisch: Die Schülerinnen und Schüler schreiben und 

sprechen Ukrainisch.

 Deutsch: … Werken: …

 Lesen: … Musik: …

 Mathe: … Malen: …

 Sport: … 

5 Welche Stunden sind das? Höre zu und rate. Прослухай 

і відгадай, про які уроки йдеться.

Situation 1: Das ist Malen. Situation 3: Das ist … .

Situation 2: Das ist … . Situation 4: Das ist … .

6 Pantomime-Spiel «Stunden». 

Гра-пантоміма «Уроки».

Das ist 
Malen.

Ja, das 
stimmt.

4

5

6
Пояснення до гри 

дивись на с. 131
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Ja, das 
stimmt.

Stunden 26—28. WiederholungStunden 26—28. Wiederholung

Lektion 3. Essen und Trinken

Wir spielen

6 Ballspiel «Isst du gern…?». 

Гра з м’ячем «Чи любиш ти їсти…?».

Isst du gern Kiwis?

Nein, Kiwis schmecken mir nicht.

Isst du gern Kartoffeln?

Ja, diese Speise schmeckt mir gut.

L

L

Sch1

Sch2

Lehrer/in
Schüler/in

7 Spiel «Essen-ABC». 
Гра «Абетка їжі».

C: Cola, …
D: …

A: Apfel, Ananas, …

B: Banane, Brei, Brot, …

A

B

C
D

Gruppe 1
Gruppe 2

6 Пояснення до гри 

дивись на с. 131

7 Пояснення до гри 

дивись на с. 131
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Ігри є навчальною моделлю для 
будь-якої діяльності в майбутньому 
й необхідним елементом у форму-
ванні кожної особистості. Створення 
ігрових ситуацій і пошук шляхів їх 
розв’язання забезпечує:

 ♦ розвиток інтелекту,
 ♦ накопичення соціального  досвіду,
 ♦ виховання самостійності й  ініціа-

тивності,
 ♦ формування позитивного став-

лення й толерантності до інших 
людей,

 ♦ розвиток вміння працювати 
в   команді.

Ігри є навчальною моделлю для 
будь-якої діяльності в майбутньому 
й необхідним елементом у форму-
ванні кожної особистості. Створення 
ігрових ситуацій і пошук шляхів їх 
розв’язання забезпечує:
♦ розвиток інтелекту,
♦ накопичення соціального  досвіду,
♦ виховання самостійності й  ініціа-

тивності,
♦ формування позитивного став-

лення й толерантності до інших 
людей,

♦ розвиток вміння працювати 
в   команді.

L

L

Lehrer/in
Schüler/in

Lehrer/in
Schüler/in

Stunde 13. Seine Familie? Ihre Familie?Stunde 13. Seine Familie? Ihre Familie?

Я вже можу:

  розповісти про родини інших дітей;  знайти людей на малюнку, прочитавши текст про них;  скласти прості речення з поданих слів.

5 Wessen Verwandte sind das? Erzähle nach dem Muster. Чиї це рідні? Розкажи за зразком.

Auf Bild 1 ist sein Opa.
Auf Bild … ist sein(e)/

ihr(e) … .

1 2 3 4 5

6 Spiel «Wir bilden Sätze». 
Гра «Ми складаємо речення».

Seine Schwester heißt Marta.
Слова для карток:
sein, seine, ihr, ihre;
Mutter, Vater, Bruder, Schwester;
heißt (4-mal); 
Namen: Anna, Max, …

5

6
Пояснення до гри 
дивись на с. 129

Lektion 2Lektion 2
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Lektion 3. Essen und Trinken

GUTEN APPETIT!
Смачного!Stunde 22.

1 Höre das Lied und sing mit. Прослухай пісеньку 

і  проспівай.

2 Höre zu und sprich nach. Lies die Wörter vor. Прослухай 

і повтори. Прочитай слова вголос.

1

4

2

5

3

6

 die Suppe das Brot der Brei

 der Salat die Nudeln die Eier

3 Höre zu und nummeriere. Прослухай і пронумеруй.

1

1

2

3

Lektion 3Lektion 3
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Stunde 22. Guten Appetit!Stunde 22. Guten Appetit!

Я вже можу:

  назвати деякі страви німецькою;

  розповісти, що я їм на сніданок, обід і вечерю;

  запитати, що їдять інші діти, й побажати смачного;

  співати пісеньку про сніданок, обід і вечерю.

4 Was und wann isst Tom? Erzähle. Що й коли їсть Том? 

Розкажи.

Frühstück Mittagessen Abendessen

Tom

Ich frühstücke um 7 Uhr morgens. Oft esse ich Nudeln.

Ich esse zu Mittag/zu Abend um …. Oft esse ich ….

5 Was und wann esst ihr? Sprecht in Gruppen. Що й коли 

ви їсте? Поговоріть у групах.

A
B

C

Ich frühstücke um … Uhr. Und ihr?

Ich frühstücke um ….

Und ich um ….

6 Spiel «Guten Appetit!». 
Гра «Смачного!».

Guten Appetit!
Danke schön!

Was isst du, Anja?
Ich esse Brei.

4

5

6 Пояснення до гри 

дивись на с. 130
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УРОКИ ПІДРУЧНИКА ПОБУДОВАНО 
ЗА ПРИНЦИПОМ «ВІД ПРОСТОГО ДО СКЛАДНОГО»

Аудіосупровід від носіїв мови допоможе 
учням від самого початку вимовляти 
звуки й літери правильно, а також 
призвичаїтися до сприймання живого 
іншомовного мовлення на слух.

Аудіосупровід від носіїв мови допоможе 
учням від самого початку вимовляти 
звуки й літери правильно, а також 
призвичаїтися до сприймання живого 
іншомовного мовлення на слух.

мовленнєва розминкамовленнєва розминка

відпрацювання 
введеного 
матеріалу

відпрацювання 
введеного 
матеріалу

Принцип наочності є одним з  головних 
під час навчання молодших школярів, 
його ефективність зумовлена 
переважно наочно-образним 
мисленням учнів початкової школи. 

Принцип наочності є одним з  головних 
під час навчання молодших школярів, 
його ефективність зумовлена 
переважно наочно-образним 
мисленням учнів початкової школи. 

продукуванняпродукування
оцінювання власних 
досягнень
оцінювання власних 
досягнень

візуалізація, презентація 
нового матеріалу
візуалізація, презентація 
нового матеріалу
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Сотникова Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри німецької філології та перекладу Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна з майже 30-річним педагогіч-
ним стажем; викладач Мовного центру Будинку Нюрнберга (парт-
нера Ґете-Інституту в м. Харкові).

Автор понад 160 публікацій, зокрема понад 100 навчально-ме-
тодичних видань, автор і співавтор 26 підручників із грифом 
МОН  України, які неодноразово ставали переможцями Всеукраїн-
ського конкурсу підручників, та підручника, виданого у ФРН.
Сотникова С. І. входить до складу експертної комісії з проведення 
акредитації ВНЗ України, входила до складу журі ІV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад із німецької мови (2010, 2011, 2012 рр).

Гоголєва Ганна Володимирівна, помічник провідного редакто-
ра відділу іноземної літератури видавництва «Ранок», у минулому 
старший викладач кафедри німецької та французької мов Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразіна з 14-річним 
педагогічним стажем. Автор і співавтор понад 100 навчально-ме-
тодичних видань із німецької мови для учнів закладів загальної 
середньої освіти, серед яких 16 підручників із грифом МОН Укра-
їни, що є переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників, 
серії навчально-методичних комплектів, зошити для вивчення гра-
матики німецької мови, граматичні практикуми з німецької мови, 
методичні матеріали для вчителів.

Авторки НМК «Німецька мова. 2 клас. Deutsch lernen ist super!»

До навчально-методичного 
комплекту входять:
• ПІДРУЧНИК з аудіосупроводом;
• робочий зошит; 
• календарно-тематичний план;
• флеш-картки;
• книга для вчителя з додатковими 

матеріалами.

Інтернет-підтримка 
містить:
• підручник;
• аудіосупровід;
• тексти аудіозаписів;
• пояснення до проектів.

НОВА
УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
КРАЇНСЬКА
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Витяги з експертних висновків на проект підручника 
«Німецька мова. 1 клас. Deutsch lernen ist super!»

Н. В. Блажевська, методист навчально-методичного центру іноземних мов 
та міжнародних відносин Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області

Матеріал у підручнику викладено логічно, структуровано за розділами, що містять 
основний програмовий матеріал. <...> Така структура забезпечує максимальне охоплення 
всіх видів мовленнєвої діяльності, сприяє використанню учнями ресурсів як активного, так 
і пасивного словникових запасів і додає динамічності навчальному процесу. <...>

Підручник побудований на засадах компетентнісного підходу. Він містить не скільки 
описи та пояснення, скільки спонукає до навчально-пізнавальної діяльності. <...>

Підручник повною мірою реалізує діяльнісний підхід у навчанні. Вивчення інозем-
ної мови проходить через призму особистості учня: його потреб, мотивів, здібнос-
тей, активності, інтелекту та інших індивідуально-психологічних та функціональних 
 особливостей.

В. В. Ткачівський, завідувач кафедри іноземних мов Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника

Зміст підручника забезпечує організацію освітнього процесу на компетентнісних заса-
дах та досягнення очікуваних результатів навчання учнів за умови ефективної праці вчи-
теля та учнів відповідно до навчальної програми предмета вивчення. <...>

Розташування розділів та тем у підручнику послідовне і логічне. <...> У кожному розділі 
наявні різні види діяльності, що сприяють розвитку пізнавальних, практичних, життєвих 
умінь та навичок. <...>

Підручник доповнений аудіосупроводом, виконаним із якісним автентичним мовлен-
ням. <...>

Для підручника характерне використання інтерактивних завдань, завдань з викорис-
танням ігрових методів навчання.

Т. Й. Попова, вчитель німецької мови Рівненської загальноосвітньої школи 
І—ІІІ ступенів № 5 імені О. О. Борисенка Рівненської міської ради

Підручник відповідає сучасним науковим концепціям. Автор використовує для пояс-
нення складних термінів зрозумілі для дітей слова. <...>

Цінність роботи полягає в доступності змістового наповнення для повного розу-
міння учнями його сутності. Чіткість завдань дає змогу ефективно самостійно працю-
вати. <...>

Автор охоплює різнорівневі завдання, які є доступними для дітей з різними здібностя-
ми. Підручник характеризують індивідуальні, парні та групові форми роботи, виконання 
проектів та досліджень.

Долучайтеся до 
обговорення в групі 
«Видавництво “Ранок”: 
іноземна навчальна 
література»


