
Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА �
«H@llo, Freunde!» (німецька мова як 2-га іноземна)

С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва

Підручник «H@llo, Freunde!» для 9 класу 
є продовженням відомої серії підручників — 
переможців Всеукраїнських конкурсів під-
ручників, які отримують ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВ-
ЛЕННЯ з 2013 р. Відповідає рівню А2+ згідно 
із Загальноєвропейськими рекомендаціями 
з мовної освіти.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Комунікативна та діяльнісна спрямованість
• Науковість і доступність подання матеріалу
• Урахування вікових особливостей учнів
• Поступове зростання рівня складності
• Диференційований підхід

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Розвиток фонологічної компетенції

Тренування лексичного матеріалу й розви-
ток умінь сприймати іноземну мову на слух

Презентація лексики із зоровою 
підтримкою

Знайомство із сучасними типами текстів

Мовна гра, орієнтована на закріплення 
лексичного й граматичного матеріалу

Пропозиція для домашнього завдання
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Учасник
конкурсного

 відбору проектів 
підручників 

для 9 класу ЗНЗ

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА. 9(5) клас
 С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ,— 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  Аудіодиск
  Робочий зошит
  Тестовий зошит

  Книга для вчителя
  Книга для читання
  Наочні матеріали

  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 
  Додаткові завдання для тренування лексики у режимі онлайн
  Додаткові тексти із завданнями
  Тестові завдання до кожного розділу для самоконтролю 

знань учнями
  Аудіофайли для самостійного проведення аудіювання й за-

вдання для контролю розуміння почутого
  Матеріали для роздрукування, що містять додаткові завдан-

ня з граматики

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

  interactive.ranok.com.ua
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ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний комплект «H@llo, Freunde!» розробле-

ний для вивчення німецької мови як другої іноземної в 9-х класах 
загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання). До його 
складу входять підручник, робочий зошит, тестовий зошит, книга 
для читання, книга для вчителя й аудіодиск.

Навчально-методичний комплект ґрунтується на особистісно-
орієнтованому та диференційованому підходах як новій парадиг-
мі навчання та виховання. Комунікативна та діяльнісна спрямо-
ваність також чітко виражена: представлений навчальний матері-
ал націлений на формування в учнів мовленнєвих компетенцій на 
рівні, який уможливлює здійснення іншомовного спілкування в чо-
тирьох видах мовленнєвої діяльності (читанні, письмі, аудіюванні, 
говорінні), що відбувається в типових ситуаціях. Основними прин-
ципами комплекту є автентичність джерел, інтерактивність, кому-
нікативна спрямованість, розвиваючий характер, динамічність, по-
ступове зростання рівня складності, урахування вікових особливос-
тей школярів.

Використання всіх складових комплекту на уроках німецької 
мови дозволить учителям якнайефективніше подати навчальний 
матеріал, регламентований чинною програмою Міністерства освіти 
і науки України, а учням — засвоїти й відпрацювати нові лексич-
ні та граматичні структури, довести навички їх уживання в усному 
й писемному мовленні до автоматизму.

Пропоноване видання являє собою розгорнуте календарне плану-
вання уроків німецької мови як другої іноземної в 9-х класах. Воно 
укладене авторами навчально-методичного комплекту, тому розпо-
діл за темами, а всередині тем за уроками повністю відповідає роз-
поділу й послідовності матеріалу в підручнику «H@llo, Freunde!».

Для кожного уроку докладно перераховуються навчальні цілі, 
вказується лексичний і граматичний матеріал для засвоєння, пода-
ються номери вправ із підручника на розвиток кожної компетенції, 
домашні завдання, вказівки на виконання вправ із робочого зошита, 
а також номери тестів із тестового зошита (для уроків контролю рівня 
знань). Для зручності користування календарне планування оформ-
лене у вигляді розворотних таблиць, передбачений пустий стовпчик 
для вписування вчителем дати проведення кожного уроку.

Сподіваємося, що пропонований методичний посібник стане 
в пригоді в процесі підготовки й проведення уроків як учителям-
початківцям, так і досвідченим викладачам німецької мови.
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

	Тема	1:	Meine	Familie,	meine	Freunde	und	 ich	 (Моя	родина,	мої	друзі	 та	я)	 (Уроки	1—12)

1 Som-
merfe-
rien

Навчати розповідати про 
літній відпочинок, вживаючи 
дієслова у формі минулого 
часу Perfekt та дієслово «sein» 
у формі Präteritum, робити 
припущення про від починок 
інших людей, використовуючи 
у мовленні підрядні з’ясуваль-
ні речення, формувати 
навички аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 6)

Дієслово «sein» 
у минулому 
часі Präteritum 
(повторення).
Впр. 4b (с. 7)

Порядок слів 
у підрядному 
з’ясувальному 
реченні 
(повторення).
Впр. 4b (с. 7)

Минулий час 
Perfekt (повто-
рення).
Впр. 7 (с. 8); РЗ

Впр. 2, 3 (с. 6) РЗ Впр. 5 
(с. 8)

Впр. 4 
(с. 7), 6, 
7 (с. 8)

Впр. 8 
(с. 8); РЗ

Впр. 8 (с. 8); 
РЗ

2 Freizeit 
und 
Ferien

Навчати розповідати про 
улюблені заняття на дозвіллі, 
описувати минулі канікули, 
вживаючи дієслова у формі 
минулого часу Perfekt та 
дієслово «sein» у формі Präteri-
tum, форму вати навички 
аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 9)

Підрядне 
речення 
причини 
зі сполучником 
«weil» (повто-
рення).
Впр. 3 (с. 9)

Дієслово «sein» 
у минулому 
часі Präteritum 
(повторення).
Впр. 5, 6 (с. 11)

Минулий час 
Perfekt (повто-
рення).
Впр. 5, 6 (с. 11)

Sich sonnen, Recht haben.
Впр. 2, 3 (с. 9); РЗ

Впр. 4b, 
4c (с. 10)

Впр. 4a 
(с. 10), 
5—7 
(с. 11)

Впр. 8 
(с. 11); 
РЗ

Впр. 4c 
(веб-сайт) 
(с. 10),  
8 (с. 11); РЗ

Впр. — вправа у підручнику
РЗ, впр. — вправа в робочому зошиті
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3 Wie ist 
deine 
Mei-
nung?

Навчати висловлювати свою 
думку, робити пропозиції щодо 
дозвілля, вживаючи неозначені 
форми дієслів із часткою «zu» 
та без неї, погоджуватися на 
такі пропозиції або відхиляти 
їх, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, монологічного  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 12)

Вживання 
неозначеної 
форми дієслів 
із часткою «zu» 
і без неї.
Впр. 4, 5 
(с. 13), 7 (с. 14); 
РЗ

Vor|haben (hatte vor, hat 
vorgehabt), vor|schlagen 
(schlug vor, hat vorge-
schlagen), versuchen 
(versuchte, hat versucht), 
Lust haben, nichts dage-
gen haben, abgemacht, 
ausgeschlossen.
Впр. 2 (с. 12); РЗ

Впр. 3 
(с. 12); 
РЗ

Впр. 6a 
(с. 14)

Впр. 5 
(с. 13), 6 
(с. 14)

РЗ Впр. 4c 
(веб-сайт)  
(с. 13), 7  
(с. 14); РЗ

4 Hast du 
schon 
etwas 
vor?

Навчати висловлювати пропо-
зицію щодо спільних планів, 
відхиляти таку пропозицію або 
погоджува тися на неї, форму-
ва ти навички селективного 
читання, аудіювання 
й діалогічного мовлення, 
працюючи в парах і групах

Впр. 1 
(с. 15)

Geschlossen, geöffnet, die 
Öffnungszeit (-en), 
statt|finden (fand statt, 
hat stattgefunden).
Впр. 2 (с. 15); РЗ

Впр. 3 
(с. 15)

РЗ Впр. 4, 5 
(с. 16)

Впр. 6 
(с. 16); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 16); РЗ

5 Gefühle 
und 
Emotio-
nen

Навчати розповідати про 
емо цій ний стан людей та 
умови, за яких людина себе 
так почуває, вживаючи підряд-
ні умовні речення, описувати 
свої почуття та пояснювати 
ситуації, коли такі почуття 
вини кають, формувати навич-
ки читання й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 17)

Підрядні 
речення умови.
Впр. 2 (с. 17), 
4—6 (с. 18)

Die Bosheit, die Trauer, 
die Freude, die Angst, 
das Staunen, das Glück, 
böse, traurig, sauer, 
fröhlich/froh, erschro-
cken, glücklich, erstaunt.
Впр. 1 (с. 17), 3 (с. 18); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 17)

Впр. 4, 5 
(с. 18)

РЗ Впр. 1 (веб-
сайт)  
(с. 17), 6  
(с. 18); РЗ

6 Echte 
Freunde

Навчати давати характе ристи-
ку друзям, описувати стосунки 
з найкращими друзями, 
вислов лювати свою думку 
щодо проблеми, що обговорю-
єть ся в дискусії, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 19); 
РЗ

Займенник 
«jemand».
Впр. 3 (с. 19)

Zuverlässig, treu, tole-
rant, frech, der Altersge-
nosse (-n), sich verlassen 
(verließ sich, hat sich 
verlassen) auf (Akk.), 
vertrauen (vertraute, hat 
vertraut) (Dat.), verraten 
(verriet, hat verraten), 
jemand.
Впр. 2, 3 (с. 19); РЗ

Впр. 4b 
(с. 20), 5 
(с. 21); 
РЗ

Впр. 4a 
(с. 20), 6 
(с. 21)

Впр. 7 
(с. 21); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт) 
(с. 20), 7  
(с. 21); РЗ

www.e-ranok.com.ua



5

№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

3 Wie ist 
deine 
Mei-
nung?

Навчати висловлювати свою 
думку, робити пропозиції щодо 
дозвілля, вживаючи неозначені 
форми дієслів із часткою «zu» 
та без неї, погоджуватися на 
такі пропозиції або відхиляти 
їх, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, монологічного  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 12)

Вживання 
неозначеної 
форми дієслів 
із часткою «zu» 
і без неї.
Впр. 4, 5 
(с. 13), 7 (с. 14); 
РЗ

Vor|haben (hatte vor, hat 
vorgehabt), vor|schlagen 
(schlug vor, hat vorge-
schlagen), versuchen 
(versuchte, hat versucht), 
Lust haben, nichts dage-
gen haben, abgemacht, 
ausgeschlossen.
Впр. 2 (с. 12); РЗ

Впр. 3 
(с. 12); 
РЗ

Впр. 6a 
(с. 14)

Впр. 5 
(с. 13), 6 
(с. 14)

РЗ Впр. 4c 
(веб-сайт)  
(с. 13), 7  
(с. 14); РЗ

4 Hast du 
schon 
etwas 
vor?

Навчати висловлювати пропо-
зицію щодо спільних планів, 
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Впр. 1 
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Geschlossen, geöffnet, die 
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Впр. 3 
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емо цій ний стан людей та 
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свої почуття та пояснювати 
ситуації, коли такі почуття 
вини кають, формувати навич-
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мовлення
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Підрядні 
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(с. 18); РЗ

6 Echte 
Freunde

Навчати давати характе ристи-
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навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення
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(с. 19); 
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«jemand».
Впр. 3 (с. 19)
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(с. 20), 5 
(с. 21); 
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Впр. 7 
(с. 21); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт) 
(с. 20), 7  
(с. 21); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

7 Gib mir 
einen 
Rat

Навчати розповідати про 
проб ле ми з братами та сестра-
ми, давати пораду, використо-
вуючи наказовий спосіб 
дієслів, фор му вати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, письма й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 22)

Наказовий 
спосіб дієслів 
(повторення).
Впр. 2 (с. 22), 4 
(с. 23), 5 (с. 24); 
РЗ

Ärger haben, Sorgen 
haben, die Klamotten 
(Pl.), der Tipp (-s),  
der Rat (Ratschläge), 
aus|kommen (kam aus, 
ist ausgekommen).
РЗ

Впр. 3 
(с. 23)

Впр. 4 
(с. 23)

Впр. 6 
(с. 24); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 24); РЗ

8 Eltern 
und 
Kinder

Навчати розповідати про 
емоції та почуття, які мають 
члени родини один до одного, 
та про умови, за яких 
проявляються ці почуття, 
формувати на вич ки читання, 
аудіювання та монологічного 
мовлення, повторити 
структуру підрядних умовних 
речень

Впр. 1 
(с. 25)

Минулий час 
Präteritum.
Впр. 3b, 3c 
(с. 26), 4 (с. 27)

Підрядні 
речення умови.
Впр. 2 (с. 25); 
РЗ

Die Urgroßmutter (-¨-), 
der Urgroßvater (-¨-),  
der Hass, das Vertrauen, 
der Respekt vor (Dat.), 
die Sorge um (Akk.),  
der Ekel vor (Dat.),  
das Mitleid mit (Dat.).
Впр. 1, 2 (с. 25); РЗ

Впр. 3a 
(с. 25), 5 
(с. 27)

РЗ Впр. 5 
(с. 27)

Впр. 6 
(с. 27); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 27); РЗ

9 Lebens-
lauf

Навчати розуміти інформацію 
в біографії людини, складати 
біографію іншої людини, 
вживаючи числівники на 
позначення року, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й усного мовлення

РЗ Числівники на 
позначення 
року.
Впр. 2, 3 (с. 28)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення)

Das Abitur, auf dem 
Gebiet, absolvieren (ab-
solvierte, hat absolviert), 
um|ziehen (zog um, ist 
umgezogen), verlassen 
(verließ, hat verlassen).
РЗ

Впр. 4a 
(с. 28), 
4b, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 29)

Впр. 1 
(с. 28)

Впр. 6 
(с. 29)

Впр. 6, 7 
(с. 29); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт), 7 
(с. 29); РЗ

10 Über 
den 
Lebens-
lauf 
spre-
chen

Навчати розуміти інформа цію 
в біографії людини, що подана 
у формі таблиці, роз повідати 
про життєвий шлях видатної 
людини за поданою інформа-
цією, вжи ваю чи у мовленні 
минулий час Prä teritum, 
формувати на вич ки 
аудіювання, читан ня, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 30)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 2 (с. 30), 6 
(с. 31); РЗ

Bei|treten (trat bei, ist 
beigetreten) (+ Dat.),  
der Beitritt (-e) (zu + 
Dat.), das Mitglied (-er), 
die Promotion (-en), 
promovieren (promovier-
te, hat promoviert), der/
die Stellvertretende (-n), 
der/die Vorsitzende (-n).
Впр. 4 (с. 31); РЗ

Впр. 2, 3 
(с. 30)

Впр. 5 
(с. 31)

Впр. 7 
(с. 31); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 31); РЗ
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Впр. 6 
(с. 24); 
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(с. 24); РЗ
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und 
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емоції та почуття, які мають 
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та про умови, за яких 
проявляються ці почуття, 
формувати на вич ки читання, 
аудіювання та монологічного 
мовлення, повторити 
структуру підрядних умовних 
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(с. 25)
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Präteritum.
Впр. 3b, 3c 
(с. 26), 4 (с. 27)
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der Respekt vor (Dat.), 
die Sorge um (Akk.),  
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das Mitleid mit (Dat.).
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(с. 25), 5 
(с. 27)
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(с. 27)
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(с. 27); 
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в біографії людини, складати 
біографію іншої людини, 
вживаючи числівники на 
позначення року, формувати 
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року.
Впр. 2, 3 (с. 28)
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Präteritum 
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Das Abitur, auf dem 
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die Promotion (-en), 
promovieren (promovier-
te, hat promoviert), der/
die Stellvertretende (-n), 
der/die Vorsitzende (-n).
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

11—
12

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1, 2 
(проект), 
3 (с. 32), 
5 (с. 33)

Впр. 1, 2 
(проект), 
4 (с. 32); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
ван ня 
(c. 34); 
під готу вати-
ся до тесто-
вої роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 1 (тестовий зошит)

	 Тема	2:	Theater	und	Kino	 (Театр	 і	кіно)	 (Уроки	13—26)

13 Das 
Thea-
terge-
bäude

Називати приміщення й різні 
об’єкти в театрі в однині 
й множині, розумі ти опис 
театру і співвідно сити тексти 
із ілюстраціями, описувати 
театр своєї мрії, формувати 
навички читання, письма 
й аудіювання

Впр. 1 
(с. 35)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 35)

Die Bühne (-n),  
das Bühnenbild (-er),  
das Theatercafé (-s),  
das Foyer (-s), die Kulisse 
(-n), der Vorhang (-¨-e), 
der Zuschauerraum (-¨-e).
Впр. 2 (с. 35); РЗ

Впр. 3 
(с. 36)

Впр. 4 
(с. 36); 
РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 36); 
РЗ

Впр. 2 (веб-
сайт) (с. 35), 
5 (с. 36); РЗ

14 Im 
Theater

Називати приміщення 
в театрі, розповідати про їхнє 
призначення, описувати 
якийсь театр своєї місце вості, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 37)

Die Aufführung (-en),  
der Auftritt (-e), die Probe 
(-n), das Theaterstück (-e), 
ab|legen (legte ab, hat 
abgelegt), sich (Dat.) 
an|sehen (sah sich an, hat 
sich angesehen), inszenieren 
(inszenierte, hat inszeniert).
Впр. 1, 2 (с. 37); РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 37)

Впр. 2 
(с. 37)

Впр. 6 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 38); РЗ

15 Ein 
Thea-
terbe-
such

Навчати розповідати про 
відвідування театру, повідом-
ляти, де знаходяться місця  
у залі для глядачів, формува-
ти навички читання, 
аудіювання, письма й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 39)

Das Parkett, die Loge 
(-n), der Rang (-¨-e),  
der Zuschauer (-), zuerst, 
besorgen (besorgte, hat 
besorgt), Beifall klatschen 
(klatschte, hat geklatscht).
Впр. 1, 2 (с. 39); РЗ

Впр. 6 
(с. 40), 7 
(с. 41)

Впр. 5a 
(с. 40); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 39), 
4, 5 
(с. 40)

Впр. 8 
(с. 41); 
РЗ

Впр. 5a 
(веб-сайт)  
(с. 40), 8  
(с. 41); РЗ
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Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

16 Der 
Spiel-
plan

Навчати називати й розріз-
няти види театральних вистав, 
розуміти інформацію 
в театраль ній афіші, 
повідомляти про свої вподо-
бання щодо теат раль них 
вистав, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 42)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 42)

Die Komödie (-n),  
die Tragödie (-n),  
die Oper (-n), das Ballett 
(-e), das Musical (-s),  
die Erstaufführung (-en), 
auf|führen (führte auf, 
hat aufgeführt).
Впр. 2 (с. 42); РЗ

Впр. 3a 
(с. 42)

РЗ Впр. 3a 
(с. 42), 
3b, 4 
(с. 43)

Впр. 5 
(с. 43); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 43); РЗ

17 Thea-
terstü-
cke

Навчати розуміти й коментува-
ти інформацію в анонсах до 
спектаклів, розповідати, які 
театральні вистави подобають-
ся, робити пропозицію щодо 
інсценування якоїсь вистави, 
приймати або відхиляти такі 
пропозиції, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 44)

Словотвір: 
віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 44); 
РЗ

Aus|nutzen (nutzte aus, 
hat ausgenutzt),  
die Erziehung, das Ver-
brechen (-), das Verhal-
ten, verprügeln (verprü-
gelte, hat verprügelt),  
das Verständnis, zum 
Nachdenken anregen.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 44), 4 
(с. 46)

Впр. 2 
(с. 44), 
3b, 5 
(с. 46)

Впр. 6 
(с. 46); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 46); РЗ

18 Innova-
tives 
Theater

Навчати називати й опису вати 
професії, пов’язані з театром, 
розповідати про альтернативні 
форми, що існують у театраль-
ному мистецтві, вживаючи 
під ряд ні означальні речення, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й усного 
мовлення

РЗ Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4 (с. 47), 
5, 6 (с. 49); РЗ

Abwechslungsreich, 
avantgardistisch, der 
Artist (-en), die Darbie-
tung (-en), der Clown (-s), 
der Künstler (-), unter 
freiem Himmel.
Впр. 1—3 (с. 47)

Впр. 4 
(с. 47); 
РЗ

РЗ Впр. 6 
(с. 49); 
РЗ

Впр. 5с 
(веб-сайт),  
6 (с. 49);  
РЗ

19 Erfolgs-
rezepte 
für The-
ater

Навчати називати умови для 
успіху того чи іншого театру, 
вживаючи у мовленні підрядні 
означальні речен ня, формува-
ти навички читання з повним 
розумін ням змісту тексту, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 50)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 2a (с. 50), 
5 (с. 52); РЗ

Begabt, der Erfolg (-e), 
erfolgreich, die Handlung 
(-en), die Regie.
Впр. 2 (с. 50)

Впр. 3 
(с. 51), 4 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 50), 5 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 52); РЗ

www.e-ranok.com.ua
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

16 Der 
Spiel-
plan

Навчати називати й розріз-
няти види театральних вистав, 
розуміти інформацію 
в театраль ній афіші, 
повідомляти про свої вподо-
бання щодо теат раль них 
вистав, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 42)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 42)

Die Komödie (-n),  
die Tragödie (-n),  
die Oper (-n), das Ballett 
(-e), das Musical (-s),  
die Erstaufführung (-en), 
auf|führen (führte auf, 
hat aufgeführt).
Впр. 2 (с. 42); РЗ

Впр. 3a 
(с. 42)

РЗ Впр. 3a 
(с. 42), 
3b, 4 
(с. 43)

Впр. 5 
(с. 43); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 43); РЗ

17 Thea-
terstü-
cke

Навчати розуміти й коментува-
ти інформацію в анонсах до 
спектаклів, розповідати, які 
театральні вистави подобають-
ся, робити пропозицію щодо 
інсценування якоїсь вистави, 
приймати або відхиляти такі 
пропозиції, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 44)

Словотвір: 
віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 44); 
РЗ

Aus|nutzen (nutzte aus, 
hat ausgenutzt),  
die Erziehung, das Ver-
brechen (-), das Verhal-
ten, verprügeln (verprü-
gelte, hat verprügelt),  
das Verständnis, zum 
Nachdenken anregen.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 44), 4 
(с. 46)

Впр. 2 
(с. 44), 
3b, 5 
(с. 46)

Впр. 6 
(с. 46); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 46); РЗ

18 Innova-
tives 
Theater

Навчати називати й опису вати 
професії, пов’язані з театром, 
розповідати про альтернативні 
форми, що існують у театраль-
ному мистецтві, вживаючи 
під ряд ні означальні речення, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й усного 
мовлення

РЗ Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4 (с. 47), 
5, 6 (с. 49); РЗ

Abwechslungsreich, 
avantgardistisch, der 
Artist (-en), die Darbie-
tung (-en), der Clown (-s), 
der Künstler (-), unter 
freiem Himmel.
Впр. 1—3 (с. 47)

Впр. 4 
(с. 47); 
РЗ

РЗ Впр. 6 
(с. 49); 
РЗ

Впр. 5с 
(веб-сайт),  
6 (с. 49);  
РЗ

19 Erfolgs-
rezepte 
für The-
ater

Навчати називати умови для 
успіху того чи іншого театру, 
вживаючи у мовленні підрядні 
означальні речен ня, формува-
ти навички читання з повним 
розумін ням змісту тексту, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 50)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 2a (с. 50), 
5 (с. 52); РЗ

Begabt, der Erfolg (-e), 
erfolgreich, die Handlung 
(-en), die Regie.
Впр. 2 (с. 50)

Впр. 3 
(с. 51), 4 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 50), 5 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 52); РЗ

www.e-ranok.com.ua
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

20 Wir 
gehen 
gern ins 
Kino

Навчати розповідати про відві - 
дування кінотеатру, запрошу-
вати до кінотеатру й відповіда-
ти на таке запро шення, писати 
повідомлення про останнє 
від відування кінотеатру, фор-
му вати навич ки аудіювання, 
письма, діалогічного й 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Vor|ziehen (zog vor, hat 
vorgezogen), sich bekannt 
machen mit (Dat.),  
das Popcorn.
Впр. 2, 3a (с. 53); РЗ

Впр. 4a 
(с. 54)

Впр. 3b, 
4a 
(с. 54), 
4b, 5 
(с. 55)

Впр. 6 
(с. 55); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 55); РЗ

21 Filme Навчати називати й розріз ня ти 
жанри кіномистецтва, розуміти 
інформацію в кіно афіші, роби-
ти пропозицію щодо перегляду 
якогось фільму, приймати чи 
відхи ля ти таку пропозицію, 
формувати навички читання, 
письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 56)

Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
РЗ

Der Actionfilm (-e),  
der Animationsfilm (-e), 
der Trickfilm (-e),  
der Horrorfilm (-e),  
der Liebesfilm (-e),  
das Drama (Dramen),  
der Fantasyfilm (-e),  
der Science-Fiction-Film 
(-e), die Hauptfigur (-en).
Впр. 2, 3 (с. 56); РЗ

Впр. 4 
(с. 57), 6 
(с. 58)

Впр. 5 
(с. 57), 6 
(с. 58)

Впр. 7 
(с. 58); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 56), 
7 (с. 58); РЗ

22 Mein 
Lieb-
lings-
film

Навчати проводити серед 
однокласників опитування 
щодо їхніх улюблених фільмів 
та коментувати результати 
такого опиту вання, писати 
повідомлення про свій 
улюблений фільм, формувати 
навички аудію вання, письма, 
монологіч ного й діалогічного 
мовлення

РЗ Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 59)

Befragen (befragte, hat 
befragt) nach (Dat.),  
es geht um (Akk.).
Впр. 1 (с. 59)

РЗ Впр. 2 
(с. 59), 
3, 4 
(с. 60)

Впр. 5, 6 
(с. 60); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 60); РЗ

23 Mein 
Lieb-
lings-
schau-
spieler

Навчати називати улюблених 
акторів, розуміти й 
коментувати інформацію  
в біографії відомого актора, 
вживаючи дієслова у минулому 
часі Präteritum, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 61)

Минулий час 
Präteritum.
Впр. 1 (с. 61), 
3b (с. 63); РЗ

Die Auszeichnung (-en), 
beschließen (beschloss, hat 
beschlossen), der Gewicht-
heber (-), gewinnen (ge-
wann, hat gewonnen),  
der Hauptdarsteller (-), 
der Nebendarsteller (-), 
der Immobilienmakler (-), 
die Staatsbürgerschaft 
(-en), widmen (widmete, 
hat gewidmet).
РЗ

Впр. 3а 
(с. 61), 4 
(с. 63)

РЗ Впр. 2 
(с. 61), 5 
(с. 63)

Впр. 6 
(с. 63); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 61), 
6 (с. 63); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

20 Wir 
gehen 
gern ins 
Kino

Навчати розповідати про відві - 
дування кінотеатру, запрошу-
вати до кінотеатру й відповіда-
ти на таке запро шення, писати 
повідомлення про останнє 
від відування кінотеатру, фор-
му вати навич ки аудіювання, 
письма, діалогічного й 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Vor|ziehen (zog vor, hat 
vorgezogen), sich bekannt 
machen mit (Dat.),  
das Popcorn.
Впр. 2, 3a (с. 53); РЗ

Впр. 4a 
(с. 54)

Впр. 3b, 
4a 
(с. 54), 
4b, 5 
(с. 55)

Впр. 6 
(с. 55); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 55); РЗ

21 Filme Навчати називати й розріз ня ти 
жанри кіномистецтва, розуміти 
інформацію в кіно афіші, роби-
ти пропозицію щодо перегляду 
якогось фільму, приймати чи 
відхи ля ти таку пропозицію, 
формувати навички читання, 
письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 56)

Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
РЗ

Der Actionfilm (-e),  
der Animationsfilm (-e), 
der Trickfilm (-e),  
der Horrorfilm (-e),  
der Liebesfilm (-e),  
das Drama (Dramen),  
der Fantasyfilm (-e),  
der Science-Fiction-Film 
(-e), die Hauptfigur (-en).
Впр. 2, 3 (с. 56); РЗ

Впр. 4 
(с. 57), 6 
(с. 58)

Впр. 5 
(с. 57), 6 
(с. 58)

Впр. 7 
(с. 58); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 56), 
7 (с. 58); РЗ

22 Mein 
Lieb-
lings-
film

Навчати проводити серед 
однокласників опитування 
щодо їхніх улюблених фільмів 
та коментувати результати 
такого опиту вання, писати 
повідомлення про свій 
улюблений фільм, формувати 
навички аудію вання, письма, 
монологіч ного й діалогічного 
мовлення

РЗ Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 59)

Befragen (befragte, hat 
befragt) nach (Dat.),  
es geht um (Akk.).
Впр. 1 (с. 59)

РЗ Впр. 2 
(с. 59), 
3, 4 
(с. 60)

Впр. 5, 6 
(с. 60); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 60); РЗ

23 Mein 
Lieb-
lings-
schau-
spieler

Навчати називати улюблених 
акторів, розуміти й 
коментувати інформацію  
в біографії відомого актора, 
вживаючи дієслова у минулому 
часі Präteritum, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 61)

Минулий час 
Präteritum.
Впр. 1 (с. 61), 
3b (с. 63); РЗ

Die Auszeichnung (-en), 
beschließen (beschloss, hat 
beschlossen), der Gewicht-
heber (-), gewinnen (ge-
wann, hat gewonnen),  
der Hauptdarsteller (-), 
der Nebendarsteller (-), 
der Immobilienmakler (-), 
die Staatsbürgerschaft 
(-en), widmen (widmete, 
hat gewidmet).
РЗ

Впр. 3а 
(с. 61), 4 
(с. 63)

РЗ Впр. 2 
(с. 61), 5 
(с. 63)

Впр. 6 
(с. 63); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 61), 
6 (с. 63); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

24 Theater 
oder 
Kino?

Навчати порівнювати кіно  
й театр, робити запрошення 
відвідати кінотеатр, відхиляти 
таке запрошення, пояснюючи 
причину, прово дити серед 
однокласників опитування 
щодо віддання переваги театру 
чи кіно, коментувати 
результати опитування, 
формувати навички писемного 
й усного мовлення

РЗ Впр. 1 (с. 64), 2a (с. 65); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 65)

Впр. 3 
(с. 65), 
4, 5 
(с. 66)

Впр. 2b 
(с. 65), 6 
(с. 66); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 66); РЗ

25—
26

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 2a (с. 67); РЗ Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 67), 
4 (с. 68)

Впр. 1 
(проект), 
2b 
(с. 67), 5 
(с. 68); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання (c. 69); 
під готува-
тися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 2 (тестовий зошит)

	 Тема	3:	Literatur	 (Література)	 (Уроки	27—33)

27 Wir 
lesen 
gern

Навчати називати літератур ні 
жанри, розповідати про 
літературні вподобання 
однолітків, вживаючи  
у роз повіді дроби, проводити 
серед однокласників опиту-
вання за темою, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 70)

Дроби.
Впр. 5a (с. 71), 
5b (с. 72); РЗ

Das Abenteuer (-),  
das Ereignis (-se),  
die Gattung (-en),  
die Hälfte (-n), übernatür-
lich, ungewöhnlich,  
der Zauberer (-).
Впр. 2 (с. 70); РЗ

Впр. 4 
(с. 71), 6 
(с. 72)

Впр. 3 
(с. 70), 7 
(с. 72)

Впр. 8 
(с. 72); 
РЗ

Впр. 2 (веб-
сайт) (с. 70), 
8 (с. 72); РЗ

28 Über 
Bücher 
spre-
chen

Навчати розповідати, про що 
йдеться у книжці, читати  
й розуміти анотації до книг, 
повідомляти, які книжки 
подобаються, вживаючи  
у мовленні підрядні озна-
чальні речення, формувати 
навички читання, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 73)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 73); 
РЗ

Підрядне озна-
чальне речення.
Впр. 4, 5 (с. 74), 
6, 7 (с. 75); РЗ

Die Inhaltsangabe (-n), 
das Vergnügen (-), unter-
haltsam, spannend, 
humorvoll.
РЗ

Впр. 3 
(с. 73)

Впр. 2 
(с. 73), 6 
(с. 75)

Впр. 7 
(с. 75); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 73), 
7 (с. 75); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

24 Theater 
oder 
Kino?

Навчати порівнювати кіно  
й театр, робити запрошення 
відвідати кінотеатр, відхиляти 
таке запрошення, пояснюючи 
причину, прово дити серед 
однокласників опитування 
щодо віддання переваги театру 
чи кіно, коментувати 
результати опитування, 
формувати навички писемного 
й усного мовлення

РЗ Впр. 1 (с. 64), 2a (с. 65); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 65)

Впр. 3 
(с. 65), 
4, 5 
(с. 66)

Впр. 2b 
(с. 65), 6 
(с. 66); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 66); РЗ

25—
26

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 2a (с. 67); РЗ Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 67), 
4 (с. 68)

Впр. 1 
(проект), 
2b 
(с. 67), 5 
(с. 68); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання (c. 69); 
під готува-
тися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 2 (тестовий зошит)

	 Тема	3:	Literatur	 (Література)	 (Уроки	27—33)

27 Wir 
lesen 
gern

Навчати називати літератур ні 
жанри, розповідати про 
літературні вподобання 
однолітків, вживаючи  
у роз повіді дроби, проводити 
серед однокласників опиту-
вання за темою, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 70)

Дроби.
Впр. 5a (с. 71), 
5b (с. 72); РЗ

Das Abenteuer (-),  
das Ereignis (-se),  
die Gattung (-en),  
die Hälfte (-n), übernatür-
lich, ungewöhnlich,  
der Zauberer (-).
Впр. 2 (с. 70); РЗ

Впр. 4 
(с. 71), 6 
(с. 72)

Впр. 3 
(с. 70), 7 
(с. 72)

Впр. 8 
(с. 72); 
РЗ

Впр. 2 (веб-
сайт) (с. 70), 
8 (с. 72); РЗ

28 Über 
Bücher 
spre-
chen

Навчати розповідати, про що 
йдеться у книжці, читати  
й розуміти анотації до книг, 
повідомляти, які книжки 
подобаються, вживаючи  
у мовленні підрядні озна-
чальні речення, формувати 
навички читання, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 73)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 73); 
РЗ

Підрядне озна-
чальне речення.
Впр. 4, 5 (с. 74), 
6, 7 (с. 75); РЗ

Die Inhaltsangabe (-n), 
das Vergnügen (-), unter-
haltsam, spannend, 
humorvoll.
РЗ

Впр. 3 
(с. 73)

Впр. 2 
(с. 73), 6 
(с. 75)

Впр. 7 
(с. 75); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 73), 
7 (с. 75); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

29 Be-
kannte 
deut-
sche 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про 
видатних німецьких письмен-
ників і поетів, знайо мити 
з їхньою творчістю, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й усного мовлення

Впр. 2, 
3 
(с. 76)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 5 (с. 77), 6 
(с. 78); РЗ

Das Werk (-e), der Erfolg 
(-e), das Repertoire (-s), 
der Vertreter (-).
Впр. 1 (с. 76)

Впр. 5 
(с. 77); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 77), 6 
(с. 78)

РЗ Впр. 7 
(с. 78); РЗ

30 Mein 
Lieb-
lings-
buch

Навчати називати улюблені 
книжки й улюблених літера-
турних героїв, писати лист  
у відповідь, формувати на вич-
ки читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 79)

Aus|zeichnen (zeichnete 
aus, hat ausgezeichnet), 
empfehlen (empfahl,  
hat empfohlen).
Впр. 3 (с. 79)

Впр. 5 
(с. 80), 6 
(с. 81)

Впр. 4 
(с. 79)

Впр. 2 
(с. 79)

Впр. 7 
(с. 81); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 81); РЗ

31 Wie oft 
be-
suchst 
du 
Biblio-
theken?

Навчати розповідати про 
відвідання бібліотеки, чита ти 
повідомлення на інтер нет-
форумі й коменту вати їх, 
відповідати на запитання 
анкети про відвідування 
бібліотеки, формувати на вич ки 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, діалогіч ного й 
монологічного мовлення

РЗ Die Auswahl an/von 
(Dat.), aus|wählen (wähl-
te aus, hat ausgewählt), 
die Neuerscheinung (-en), 
aus|leihen (lieh aus,  
hat ausgeliehen), stöbern 
(stöberte, hat gestöbert), 
lesenswert.
Впр. 1 (с. 82); РЗ

Впр. 3 
(с. 82), 4 
(с. 83)

Впр. 5 
(с. 84)

Впр. 2 
(с. 82), 
6, 7 
(с. 84)

Впр. 8 
(с. 85); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 82), 
8 (с. 85); РЗ

32—
33

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 5 (с. 87); РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 86), 6 
(с. 87)

Впр. 1, 2 
(проект), 
3 (с. 86), 
4 (с. 87); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання (c. 88); 
під готува тися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 3 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення  
(тестовий зошит)
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

29 Be-
kannte 
deut-
sche 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про 
видатних німецьких письмен-
ників і поетів, знайо мити 
з їхньою творчістю, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й усного мовлення

Впр. 2, 
3 
(с. 76)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 5 (с. 77), 6 
(с. 78); РЗ

Das Werk (-e), der Erfolg 
(-e), das Repertoire (-s), 
der Vertreter (-).
Впр. 1 (с. 76)

Впр. 5 
(с. 77); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 77), 6 
(с. 78)

РЗ Впр. 7 
(с. 78); РЗ

30 Mein 
Lieb-
lings-
buch

Навчати називати улюблені 
книжки й улюблених літера-
турних героїв, писати лист  
у відповідь, формувати на вич-
ки читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 79)

Aus|zeichnen (zeichnete 
aus, hat ausgezeichnet), 
empfehlen (empfahl,  
hat empfohlen).
Впр. 3 (с. 79)

Впр. 5 
(с. 80), 6 
(с. 81)

Впр. 4 
(с. 79)

Впр. 2 
(с. 79)

Впр. 7 
(с. 81); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 81); РЗ

31 Wie oft 
be-
suchst 
du 
Biblio-
theken?

Навчати розповідати про 
відвідання бібліотеки, чита ти 
повідомлення на інтер нет-
форумі й коменту вати їх, 
відповідати на запитання 
анкети про відвідування 
бібліотеки, формувати на вич ки 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, діалогіч ного й 
монологічного мовлення

РЗ Die Auswahl an/von 
(Dat.), aus|wählen (wähl-
te aus, hat ausgewählt), 
die Neuerscheinung (-en), 
aus|leihen (lieh aus,  
hat ausgeliehen), stöbern 
(stöberte, hat gestöbert), 
lesenswert.
Впр. 1 (с. 82); РЗ

Впр. 3 
(с. 82), 4 
(с. 83)

Впр. 5 
(с. 84)

Впр. 2 
(с. 82), 
6, 7 
(с. 84)

Впр. 8 
(с. 85); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 82), 
8 (с. 85); РЗ

32—
33

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 5 (с. 87); РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 86), 6 
(с. 87)

Впр. 1, 2 
(проект), 
3 (с. 86), 
4 (с. 87); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання (c. 88); 
під готува тися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 3 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення  
(тестовий зошит)
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

	 Тема	4:	Schulleben	 (Шкільне	життя)	 (Уроки	34—44)

34 Schulfä-
cher

Навчати називати й опису вати 
шкільні предмети, складати 
розклад уроків своєї мрії 
й коментувати інформацію 
в ньому, формувати навички 
аудіювання, письма й усного 
мовлення

РЗ Der Aufsatz (-¨-e),  
das Ereignis (-se),  
der Unterricht (nur Sg.).
Впр. 1—3a (с. 89); РЗ

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 89)

Впр. 5 
(с. 90)

Впр. 6b, 
7 (с. 90)

Впр. 3b 
(с. 89), 
6a, 8 
(с. 90); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 89), 
8 (с. 90); РЗ

35 Was ist 
dein 
Lieb-
lings-
fach?

Навчати розповідати про 
улюблені предмети у школі, 
проводити серед однокласни ків 
опитування за темою, 
коментувати результати 
опитування, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного  
й усного мовлення

РЗ Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
Впр. 2b (с. 91)

Die Kenntnis (-se), 
leicht|fallen (fiel leicht, 
ist leichtgefallen), 
schwer|fallen (fiel 
schwer, ist schwergefal-
len), die Wissenschaft 
(-en), die Zukunft.
Впр. 2a (с. 91)

Впр. 3 
(с. 92); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 91)

Впр. 4, 5 
(с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

36 Schulfä-
cher 
und 
Noten

Навчати порівнювати систе му 
оцінювання в Німеччині, 
німецькомовних країнах  
і в Україні, давати поради 
щодо навчання, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1a 
(с. 94)

Субстантивація 
числівників.
Впр. 2 (с. 94); 
РЗ

Der Streber (-), die Eins/
Zwei/Drei/Fünf/Sechs 
(-en), die Null (-en), 
hassen (hasste, hat ge-
hasst), nicht aus noch ein 
wissen.
Впр. 1b (с. 94)

Впр. 4 
(с. 95), 5 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 95)

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 95), 
6 (с. 96); РЗ

37 Das ist 
unsere 
Schule

Навчати розповідати про 
школу, приміщення та 
обладнання в ній, брати 
участь у дискусії, вносячи 
пропозиції та реагуючи на 
пропозиції інших, писати лист 
у відповідь, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 97)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 97)

Das Wahlpflichtfach 
(-¨-er), die Arbeitsgemein-
schaft (-en)/die AG (-s), 
die Kletterwand (-¨-e),  
das Spielgerät (-e), 
teil|nehmen (nahm teil, 
hat teilgenommen) an 
(Dat.), benannt sein nach 
(Dat.), beliebt sein bei 
(Dat.).
Впр. 2 (с. 97), 4 (с. 98); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 97); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 99)

Впр. 7 
(с. 99); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 97), 7  
(с. 99); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

	 Тема	4:	Schulleben	 (Шкільне	життя)	 (Уроки	34—44)

34 Schulfä-
cher

Навчати називати й опису вати 
шкільні предмети, складати 
розклад уроків своєї мрії 
й коментувати інформацію 
в ньому, формувати навички 
аудіювання, письма й усного 
мовлення

РЗ Der Aufsatz (-¨-e),  
das Ereignis (-se),  
der Unterricht (nur Sg.).
Впр. 1—3a (с. 89); РЗ

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 89)

Впр. 5 
(с. 90)

Впр. 6b, 
7 (с. 90)

Впр. 3b 
(с. 89), 
6a, 8 
(с. 90); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 89), 
8 (с. 90); РЗ

35 Was ist 
dein 
Lieb-
lings-
fach?

Навчати розповідати про 
улюблені предмети у школі, 
проводити серед однокласни ків 
опитування за темою, 
коментувати результати 
опитування, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного  
й усного мовлення

РЗ Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
Впр. 2b (с. 91)

Die Kenntnis (-se), 
leicht|fallen (fiel leicht, 
ist leichtgefallen), 
schwer|fallen (fiel 
schwer, ist schwergefal-
len), die Wissenschaft 
(-en), die Zukunft.
Впр. 2a (с. 91)

Впр. 3 
(с. 92); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 91)

Впр. 4, 5 
(с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

36 Schulfä-
cher 
und 
Noten

Навчати порівнювати систе му 
оцінювання в Німеччині, 
німецькомовних країнах  
і в Україні, давати поради 
щодо навчання, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1a 
(с. 94)

Субстантивація 
числівників.
Впр. 2 (с. 94); 
РЗ

Der Streber (-), die Eins/
Zwei/Drei/Fünf/Sechs 
(-en), die Null (-en), 
hassen (hasste, hat ge-
hasst), nicht aus noch ein 
wissen.
Впр. 1b (с. 94)

Впр. 4 
(с. 95), 5 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 95)

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 95), 
6 (с. 96); РЗ

37 Das ist 
unsere 
Schule

Навчати розповідати про 
школу, приміщення та 
обладнання в ній, брати 
участь у дискусії, вносячи 
пропозиції та реагуючи на 
пропозиції інших, писати лист 
у відповідь, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 97)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 97)

Das Wahlpflichtfach 
(-¨-er), die Arbeitsgemein-
schaft (-en)/die AG (-s), 
die Kletterwand (-¨-e),  
das Spielgerät (-e), 
teil|nehmen (nahm teil, 
hat teilgenommen) an 
(Dat.), benannt sein nach 
(Dat.), beliebt sein bei 
(Dat.).
Впр. 2 (с. 97), 4 (с. 98); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 97); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 99)

Впр. 7 
(с. 99); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 97), 7  
(с. 99); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

38 Das ist 
unsere 
Klasse

Навчати розповідати про свій 
клас і своїх одноклас ників, 
писати повідомлення про свої 
хобі й інтереси, формувати 
навички селек тив ного 
читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 100)

Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
Впр. 5 (с. 101)

Die Klassenpartnerschaft 
(-en), Freundschaft schlie-
ßen mit (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 100); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 101)

Впр. 2 
(с. 100), 
5 (с. 101)

Впр. 6 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 101); РЗ

39 Meine 
Schul-
freunde

Навчати розповідати про риси 
характеру людини, про події 
в минулому, використо вуючи 
підрядні речення часу, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Підрядне 
речення часу зі 
сполучниками 
«als» і «wenn».
Впр. 4 (с. 103), 
5a, 5b (веб-
сайт), 6 
(с. 104); РЗ

Sensibel, verschlossen, 
zielstrebig, tapfer,  
geschwätzig, frech,  
humorlos, brav, witzig, 
entschlossen, ängstlich.
Впр. 1, 2a (с. 102); РЗ

Впр. 3 
(с. 102)

Впр. 2b 
(с. 102), 
6 (с. 104)

РЗ Впр. 5b 
(веб-сайт),  
7 (с. 104); 
РЗ

40 Früher 
und 
heute

Навчати розповідати про події 
в минулому, використо вуючи 
підрядні речення часу, 
порівнювати сучасні школи  
і школи в минулому, описува-
ти школу майбут нього, 
формувати навички писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 105)

Підрядне 
речення часу зі 
сполучниками 
«als» і «wenn».
Впр. 3 (с. 106); 
РЗ

Die Schuluniform (-en), 
die Tinte (-n).
Впр. 1 (с. 105), 3 
(с. 106); РЗ

Впр. 2 
(с. 105), 
4 (с. 106)

Впр. 5 
(с. 106); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 106); РЗ

41 Was 
hast du 
vor?

Навчати називати й опису вати 
різні професії, розпо відати про 
свої плани на майбутнє, 
проводити серед однокласників 
опитування про професії їхньої 
мрії, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 107)

Das Vorbild (-er),  
der Kaufmann (-leute/ 
-¨-er), der Feuerwehrmann 
(-leute/-¨-er), die Zu-
kunftsaussicht (-en), sich 
beschäftigen (beschäftigte 
sich, hat sich beschäftigt) 
mit (Dat.), vor|haben 
(hatte vor, hat vorgehabt).
Впр. 1—3 (с. 107); РЗ

Впр. 4b 
(с. 108), 
5 (с. 109)

РЗ Впр. 4a 
(с. 108), 
5, 6 
(с. 109)

Впр. 7 
(с. 109); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 109); РЗ

42 Zu-
kunfts-
pläne

Навчати розповідати про 
плани на майбутнє й про 
майбутню професію, робити 
інтерв’ю з людиною про її хобі 
й плани на майбутнє, 
формувати навички читання, 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 110)

Der Bereich (-e),  
die Grundlage (-n), sich 
entwickeln (entwickelte 
sich, hat sich entwickelt), 
schaffen (schaffte, hat 
geschafft), die Stärke (-n), 
die App (-s).
Впр. 2 (с. 110); РЗ

Впр. 3b 
(с. 110), 
4 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 6 
(веб-
сайт) 
(с. 112)

Впр. 3a 
(с. 110), 
3c, 5 
(с. 112)

Впр. 7 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 6 (веб-
сайт), 7 
(с. 112); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

38 Das ist 
unsere 
Klasse

Навчати розповідати про свій 
клас і своїх одноклас ників, 
писати повідомлення про свої 
хобі й інтереси, формувати 
навички селек тив ного 
читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 100)

Складносурядні 
речення зі 
сполучником 
«denn».
Впр. 5 (с. 101)

Die Klassenpartnerschaft 
(-en), Freundschaft schlie-
ßen mit (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 100); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 101)

Впр. 2 
(с. 100), 
5 (с. 101)

Впр. 6 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 101); РЗ

39 Meine 
Schul-
freunde

Навчати розповідати про риси 
характеру людини, про події 
в минулому, використо вуючи 
підрядні речення часу, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Підрядне 
речення часу зі 
сполучниками 
«als» і «wenn».
Впр. 4 (с. 103), 
5a, 5b (веб-
сайт), 6 
(с. 104); РЗ

Sensibel, verschlossen, 
zielstrebig, tapfer,  
geschwätzig, frech,  
humorlos, brav, witzig, 
entschlossen, ängstlich.
Впр. 1, 2a (с. 102); РЗ

Впр. 3 
(с. 102)

Впр. 2b 
(с. 102), 
6 (с. 104)

РЗ Впр. 5b 
(веб-сайт),  
7 (с. 104); 
РЗ

40 Früher 
und 
heute

Навчати розповідати про події 
в минулому, використо вуючи 
підрядні речення часу, 
порівнювати сучасні школи  
і школи в минулому, описува-
ти школу майбут нього, 
формувати навички писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 105)

Підрядне 
речення часу зі 
сполучниками 
«als» і «wenn».
Впр. 3 (с. 106); 
РЗ

Die Schuluniform (-en), 
die Tinte (-n).
Впр. 1 (с. 105), 3 
(с. 106); РЗ

Впр. 2 
(с. 105), 
4 (с. 106)

Впр. 5 
(с. 106); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 106); РЗ

41 Was 
hast du 
vor?

Навчати називати й опису вати 
різні професії, розпо відати про 
свої плани на майбутнє, 
проводити серед однокласників 
опитування про професії їхньої 
мрії, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 107)

Das Vorbild (-er),  
der Kaufmann (-leute/ 
-¨-er), der Feuerwehrmann 
(-leute/-¨-er), die Zu-
kunftsaussicht (-en), sich 
beschäftigen (beschäftigte 
sich, hat sich beschäftigt) 
mit (Dat.), vor|haben 
(hatte vor, hat vorgehabt).
Впр. 1—3 (с. 107); РЗ

Впр. 4b 
(с. 108), 
5 (с. 109)

РЗ Впр. 4a 
(с. 108), 
5, 6 
(с. 109)

Впр. 7 
(с. 109); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 109); РЗ

42 Zu-
kunfts-
pläne

Навчати розповідати про 
плани на майбутнє й про 
майбутню професію, робити 
інтерв’ю з людиною про її хобі 
й плани на майбутнє, 
формувати навички читання, 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 110)

Der Bereich (-e),  
die Grundlage (-n), sich 
entwickeln (entwickelte 
sich, hat sich entwickelt), 
schaffen (schaffte, hat 
geschafft), die Stärke (-n), 
die App (-s).
Впр. 2 (с. 110); РЗ

Впр. 3b 
(с. 110), 
4 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 6 
(веб-
сайт) 
(с. 112)

Впр. 3a 
(с. 110), 
3c, 5 
(с. 112)

Впр. 7 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 6 (веб-
сайт), 7 
(с. 112); РЗ

www.e-ranok.com.ua



22

№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

43—
44

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 5 
(с. 114)

Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 113)

Впр. 1 
(проект), 
4 
(с. 113); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання 
(c. 115); 
під готува тися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 4 (тестовий зошит)

	 Тема	5:	Reisen	 (Подорожі)	 (Уроки	45—52)

45 Eine 
Reise 
planen

Навчати розповідати про 
планування та цілі подоро жі, 
вживаючи у мовленні 
географічні власні назви, 
формувати навички аудію-
вання, писемного й усного 
мовлення

РЗ Географічні 
власні назви.
Впр. 4 (с. 117), 
6, 7 (с. 119); РЗ

Das Reiseziel (-e),  
der Ländername (-n),  
die Kathedrale (-n),  
die Brücke (-n).
Впр. 1, 2 (с. 116); РЗ

Впр. 3 
(с. 116), 
5b, 5c 
(веб-
сайт) 
(с. 119)

Впр. 5a 
(с. 118), 
6, 7 
(с. 119)

Впр. 8 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 5c 
(веб-сайт),  
8 (с. 119); 
РЗ

46 Reise-
vorbe-
reitun-
gen

Навчати розповідати про 
підготовку до подорожі, про 
події та розваги під час 
подорожі, вживаючи 
інфінітиви із часткою «zu» або 
без неї, формувати навички 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 120)

Вживання 
неозначеної 
форми дієслів 
із часткою «zu».
Впр. 5 (с. 121); 
РЗ

Der Koffer (-), die Hand-
tasche (-n), das Flugticket 
(-s), das Zelt (-e),  
der Reiseführer (-),  
besorgen (besorgte, hat 
besorgt), auf der Reise, 
seine Siebensachen  
einpacken, Reisefieber 
haben, Kanu fahren.
Впр. 2 (с. 120), 7 
(с. 122); РЗ

Впр. 4b 
(с. 121)

Впр. 3 
(с. 120), 
4a, 5 
(с. 121), 
6 (с. 122)

Впр. 8 
(с. 122); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 122); РЗ

47 Am 
Bahn-
hof

Навчати користуватися 
розкладом руху транспорту 
й надавати потрібну інфор-
мацію, розуміти повідом лення, 
що лунають через гучномовець 
на вокзалі, формувати навич-
ки аудіювання, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 2 
(с. 123)

Географічні 
власні назви.
РЗ

Das Gleis (-e), die Ab-
fahrt (-en), die Ankunft 
(-¨-e), ab|fahren (fuhr ab, 
ist abgefahren), 
an|kommen (kam an, ist 
angekommen), der Schaff-
ner (-), ein|steigen (stieg 
ein, ist eingestiegen), 
aus|steigen (stieg aus, ist 
ausgestiegen), um|steigen 
(stieg um, ist umgestie-
gen), unterwegs.
Впр. 1 (с. 123), 4 
(с. 124); РЗ

Впр. 3a 
(с. 124), 
5 (с. 125)

Впр. 3a, 
3b 
(с. 124), 
6, 7 
(с. 125)

РЗ Впр. 7 
(с. 125); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

43—
44

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 5 
(с. 114)

Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 113)

Впр. 1 
(проект), 
4 
(с. 113); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання 
(c. 115); 
під готува тися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 4 (тестовий зошит)

	 Тема	5:	Reisen	 (Подорожі)	 (Уроки	45—52)

45 Eine 
Reise 
planen

Навчати розповідати про 
планування та цілі подоро жі, 
вживаючи у мовленні 
географічні власні назви, 
формувати навички аудію-
вання, писемного й усного 
мовлення

РЗ Географічні 
власні назви.
Впр. 4 (с. 117), 
6, 7 (с. 119); РЗ

Das Reiseziel (-e),  
der Ländername (-n),  
die Kathedrale (-n),  
die Brücke (-n).
Впр. 1, 2 (с. 116); РЗ

Впр. 3 
(с. 116), 
5b, 5c 
(веб-
сайт) 
(с. 119)

Впр. 5a 
(с. 118), 
6, 7 
(с. 119)

Впр. 8 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 5c 
(веб-сайт),  
8 (с. 119); 
РЗ

46 Reise-
vorbe-
reitun-
gen

Навчати розповідати про 
підготовку до подорожі, про 
події та розваги під час 
подорожі, вживаючи 
інфінітиви із часткою «zu» або 
без неї, формувати навички 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 120)

Вживання 
неозначеної 
форми дієслів 
із часткою «zu».
Впр. 5 (с. 121); 
РЗ

Der Koffer (-), die Hand-
tasche (-n), das Flugticket 
(-s), das Zelt (-e),  
der Reiseführer (-),  
besorgen (besorgte, hat 
besorgt), auf der Reise, 
seine Siebensachen  
einpacken, Reisefieber 
haben, Kanu fahren.
Впр. 2 (с. 120), 7 
(с. 122); РЗ

Впр. 4b 
(с. 121)

Впр. 3 
(с. 120), 
4a, 5 
(с. 121), 
6 (с. 122)

Впр. 8 
(с. 122); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 122); РЗ

47 Am 
Bahn-
hof

Навчати користуватися 
розкладом руху транспорту 
й надавати потрібну інфор-
мацію, розуміти повідом лення, 
що лунають через гучномовець 
на вокзалі, формувати навич-
ки аудіювання, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 2 
(с. 123)

Географічні 
власні назви.
РЗ

Das Gleis (-e), die Ab-
fahrt (-en), die Ankunft 
(-¨-e), ab|fahren (fuhr ab, 
ist abgefahren), 
an|kommen (kam an, ist 
angekommen), der Schaff-
ner (-), ein|steigen (stieg 
ein, ist eingestiegen), 
aus|steigen (stieg aus, ist 
ausgestiegen), um|steigen 
(stieg um, ist umgestie-
gen), unterwegs.
Впр. 1 (с. 123), 4 
(с. 124); РЗ

Впр. 3a 
(с. 124), 
5 (с. 125)

Впр. 3a, 
3b 
(с. 124), 
6, 7 
(с. 125)

РЗ Впр. 7 
(с. 125); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

48 Reisen 
in 
Zahlen

Навчати розуміти статистичну 
інформацію про подорожі та 
розповідати про це, отриму-
вати інформацію з діаграм та 
коментувати її, вживаючи у 
мовленні дроби, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 126)

Дроби.
Впр. 3b, 3c 
(с. 127), 8 
(с. 129); РЗ

Der Urlauber (-),  
der Europäer (-), verrei-
sen (verreiste, ist verreist), 
das Inland, das Ausland, 
die Hälfte (-n).
Впр. 2 (с. 126); РЗ

Впр. 3a 
(с. 126), 
8 
(с. 129); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 129)

Впр. 4 
(с. 127), 
5 
(с. 128), 
7 (с. 129)

РЗ Впр. 8 
(с. 129); РЗ

49 Ver-
kehrs-
mittel

Навчати розповідати про види 
транспорту і про маршрути 
подорожі, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, письма, діалогіч-
ного й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 130)

Das Motorrad (-¨-er),  
der Luftballon (-s),  
das Paddelboot (-e),  
das Gespann (-e),  
die Reiseroute (-n).
Впр. 1, 2a (с. 130); РЗ

Впр. 3b 
(с. 132), 
4, 5 
(с. 133); 
РЗ

Впр. 2b, 
3a 
(с. 132), 
6 (с. 133)

Впр. 7 
(с. 133); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 130), 3b  
(веб-сайт)  
(с. 132), 7  
(с. 133); РЗ

50 Reise-
pro-
gramm

Навчати розуміти інформа цію 
в програмі подорожі, 
порівнювати опис подорожі із 
програмою й виявляти 
неточності у тексті, описува ти 
власну подорож, форму вати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 134)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 134)

Bummeln (bummelte,  
ist gebummelt),  
die Frauenkirche (-n),  
die Jugendherberge (-n), 
der Stadtbummel (-),  
der Zwinger (-).
Впр. 2 (с. 134)

Впр. 3 
(с. 135), 
4 
(с. 136); 
РЗ

РЗ Впр. 5 
(с. 136)

Впр. 6 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 136); РЗ

51—
52

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 4 (с. 138); РЗ Впр. 5 
(с. 138)

Впр. 1 
(проект) 
(с. 137), 
3 (с. 138)

Впр. 1 
(проект), 
2 
(с. 137); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання (c. 140); 
під готува тися 
до тестової ро- 
боти (веб-сайт)

Тестова робота № 5 (тестовий зошит)

	 Тема	6:	Deutschsprachige	Länder	 (Німецькомовні	країни)	 (Уроки	53—61)

53 Deutsch-
land und 
seine 
Haupt-
stadt

Поглиблювати інтерес до 
німець кої мови за допомогою 
цікавих фактів країнознав чого 
характеру, навчати розповіда-
ти про столицю Німеччини, 
використовуючи нові факти 
й уживаючи у мовленні 
особливі форми відмінювання 
іменників, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 141)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 141)

Особливі фор-
ми відмінюван-
ня іменників.
Впр. 4a 
(с. 143), 4b, 4c 
(с. 144); РЗ

Das Wappen (-),  
das Wahrzeichen (-),  
die Mauer (-n),  
das Weltkulturerbe,  
das Wappentier (-e).
Впр. 2 (с. 141); РЗ

Впр. 3b 
(с. 142)

Впр. 5 
(с. 144)

Впр. 3a 
(с. 141), 
6 (с. 144)

Впр. 7 
(с. 144); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт)  
(с. 142), 7  
(с. 144); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

48 Reisen 
in 
Zahlen

Навчати розуміти статистичну 
інформацію про подорожі та 
розповідати про це, отриму-
вати інформацію з діаграм та 
коментувати її, вживаючи у 
мовленні дроби, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 126)

Дроби.
Впр. 3b, 3c 
(с. 127), 8 
(с. 129); РЗ

Der Urlauber (-),  
der Europäer (-), verrei-
sen (verreiste, ist verreist), 
das Inland, das Ausland, 
die Hälfte (-n).
Впр. 2 (с. 126); РЗ

Впр. 3a 
(с. 126), 
8 
(с. 129); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 129)

Впр. 4 
(с. 127), 
5 
(с. 128), 
7 (с. 129)

РЗ Впр. 8 
(с. 129); РЗ

49 Ver-
kehrs-
mittel

Навчати розповідати про види 
транспорту і про маршрути 
подорожі, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, письма, діалогіч-
ного й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 130)

Das Motorrad (-¨-er),  
der Luftballon (-s),  
das Paddelboot (-e),  
das Gespann (-e),  
die Reiseroute (-n).
Впр. 1, 2a (с. 130); РЗ

Впр. 3b 
(с. 132), 
4, 5 
(с. 133); 
РЗ

Впр. 2b, 
3a 
(с. 132), 
6 (с. 133)

Впр. 7 
(с. 133); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 130), 3b  
(веб-сайт)  
(с. 132), 7  
(с. 133); РЗ

50 Reise-
pro-
gramm

Навчати розуміти інформа цію 
в програмі подорожі, 
порівнювати опис подорожі із 
програмою й виявляти 
неточності у тексті, описува ти 
власну подорож, форму вати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 134)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 134)

Bummeln (bummelte,  
ist gebummelt),  
die Frauenkirche (-n),  
die Jugendherberge (-n), 
der Stadtbummel (-),  
der Zwinger (-).
Впр. 2 (с. 134)

Впр. 3 
(с. 135), 
4 
(с. 136); 
РЗ

РЗ Впр. 5 
(с. 136)

Впр. 6 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 136); РЗ

51—
52

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 4 (с. 138); РЗ Впр. 5 
(с. 138)

Впр. 1 
(проект) 
(с. 137), 
3 (с. 138)

Впр. 1 
(проект), 
2 
(с. 137); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання (c. 140); 
під готува тися 
до тестової ро- 
боти (веб-сайт)

Тестова робота № 5 (тестовий зошит)

	 Тема	6:	Deutschsprachige	Länder	 (Німецькомовні	країни)	 (Уроки	53—61)

53 Deutsch-
land und 
seine 
Haupt-
stadt

Поглиблювати інтерес до 
німець кої мови за допомогою 
цікавих фактів країнознав чого 
характеру, навчати розповіда-
ти про столицю Німеччини, 
використовуючи нові факти 
й уживаючи у мовленні 
особливі форми відмінювання 
іменників, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 141)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 141)

Особливі фор-
ми відмінюван-
ня іменників.
Впр. 4a 
(с. 143), 4b, 4c 
(с. 144); РЗ

Das Wappen (-),  
das Wahrzeichen (-),  
die Mauer (-n),  
das Weltkulturerbe,  
das Wappentier (-e).
Впр. 2 (с. 141); РЗ

Впр. 3b 
(с. 142)

Впр. 5 
(с. 144)

Впр. 3a 
(с. 141), 
6 (с. 144)

Впр. 7 
(с. 144); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт)  
(с. 142), 7  
(с. 144); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

54 Deut-
sche 
Städte

Знайомити із цікавими 
фактами країнознавчого 
характеру, навчати розпові-
дати про німецькі міста і про 
їхні визначні місця, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писем ного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 145)

Der Dom (-e), der Marien-
platz (-¨-e), die Pinako-
thek (-en), der Seehafen 
(-¨-), der Olympiastadion 
(-en).
Впр. 2 (с. 145), 4b 
(с. 146); РЗ

Впр. 6b, 
7 
(с. 147); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 146)

Впр. 3, 
4a 
(с. 145), 
6a 
(с. 146)

Впр. 8 
(с. 147); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 147); РЗ

55 Hast du 
das 
früher 
schon 
ge-
wusst?

Знайомити із цікавими 
фактами про німецькомовні 
країни, навчати розповідати 
про німецькомовні країни, 
використовуючи подану інфор-
мацію й уживаючи у мовленні 
підрядні з’ясу вальні речення зі 
сполуч ником «dass», формувати 
навички аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1b 
(с. 148)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення зі 
сполучником 
«dass».
Впр. 3a 
(с. 148), 3c, 4 
(с. 149); РЗ

Die Bevölkerungsdichte, 
die Gliederung (-en),  
die Hymne (-n),  
die Währung (-en),  
das Bundesland (-¨-er), 
die Gemeinde (-n),  
der Kanton (-).
Впр. 1, 2 (с. 148), 5a 
(с. 150); РЗ

Впр. 3b 
(с. 149)

Впр. 5b 
(с. 150), 
6 (с. 151)

Впр. 7 
(с. 151); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 151); РЗ

56 Öster-
reich

Навчати повідомляти загальні 
відомості про Австрію, 
використовуючи подану 
інформацію, розв’язувати 
вікторину про Австрію, 
формувати навички читання, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 152)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення зі 
сполучником 
«ob» і сполуч-
ними словами.
Впр. 3a 
(с. 152), 3b, 3c 
(веб-сайт) 
(с. 153); РЗ

Die EU (Europäische 
Union), das Mitglied (-er), 
unter freiem Himmel.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 152), 
4 
(с. 153); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 152), 
5 (с. 154)

Впр. 6 
(с. 154); 
РЗ

Впр. 3c 
(веб-сайт)  
(с. 153), 6  
(с. 154); РЗ

57 Die 
Schweiz

Навчати розповідати про 
Швейцарію, використовуючи 
подані факти, складати запи-
тання для вікторини про 
Швейцарію, вживаючи 
у реченнях підрядні з’ясу-
вальні речення, формувати 
навички читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 3 (с. 155); 
РЗ

An|bauen (baute an, hat 
angebaut), der Anteil (-e), 
die Garde (-n), der Mili-
tärdienst, das Staatsober-
haupt (-¨-er).
Впр. 2 (с. 155)

Впр. 3 
(с. 155), 
4 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 5a, 
5b (веб-
сайт) 
(с. 156)

Впр. 1 
(с. 155), 
5c 
(с. 156)

Впр. 6 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт),  
6 (с. 156); 
РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

54 Deut-
sche 
Städte

Знайомити із цікавими 
фактами країнознавчого 
характеру, навчати розпові-
дати про німецькі міста і про 
їхні визначні місця, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писем ного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 145)

Der Dom (-e), der Marien-
platz (-¨-e), die Pinako-
thek (-en), der Seehafen 
(-¨-), der Olympiastadion 
(-en).
Впр. 2 (с. 145), 4b 
(с. 146); РЗ

Впр. 6b, 
7 
(с. 147); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 146)

Впр. 3, 
4a 
(с. 145), 
6a 
(с. 146)

Впр. 8 
(с. 147); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 147); РЗ

55 Hast du 
das 
früher 
schon 
ge-
wusst?

Знайомити із цікавими 
фактами про німецькомовні 
країни, навчати розповідати 
про німецькомовні країни, 
використовуючи подану інфор-
мацію й уживаючи у мовленні 
підрядні з’ясу вальні речення зі 
сполуч ником «dass», формувати 
навички аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1b 
(с. 148)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення зі 
сполучником 
«dass».
Впр. 3a 
(с. 148), 3c, 4 
(с. 149); РЗ

Die Bevölkerungsdichte, 
die Gliederung (-en),  
die Hymne (-n),  
die Währung (-en),  
das Bundesland (-¨-er), 
die Gemeinde (-n),  
der Kanton (-).
Впр. 1, 2 (с. 148), 5a 
(с. 150); РЗ

Впр. 3b 
(с. 149)

Впр. 5b 
(с. 150), 
6 (с. 151)

Впр. 7 
(с. 151); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 151); РЗ

56 Öster-
reich

Навчати повідомляти загальні 
відомості про Австрію, 
використовуючи подану 
інформацію, розв’язувати 
вікторину про Австрію, 
формувати навички читання, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 152)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення зі 
сполучником 
«ob» і сполуч-
ними словами.
Впр. 3a 
(с. 152), 3b, 3c 
(веб-сайт) 
(с. 153); РЗ

Die EU (Europäische 
Union), das Mitglied (-er), 
unter freiem Himmel.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 152), 
4 
(с. 153); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 152), 
5 (с. 154)

Впр. 6 
(с. 154); 
РЗ

Впр. 3c 
(веб-сайт)  
(с. 153), 6  
(с. 154); РЗ

57 Die 
Schweiz

Навчати розповідати про 
Швейцарію, використовуючи 
подані факти, складати запи-
тання для вікторини про 
Швейцарію, вживаючи 
у реченнях підрядні з’ясу-
вальні речення, формувати 
навички читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 3 (с. 155); 
РЗ

An|bauen (baute an, hat 
angebaut), der Anteil (-e), 
die Garde (-n), der Mili-
tärdienst, das Staatsober-
haupt (-¨-er).
Впр. 2 (с. 155)

Впр. 3 
(с. 155), 
4 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 5a, 
5b (веб-
сайт) 
(с. 156)

Впр. 1 
(с. 155), 
5c 
(с. 156)

Впр. 6 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт),  
6 (с. 156); 
РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
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Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

58 Liech-
tenstein

Навчати розповідати про 
Ліхтенштейн, використовую чи 
подані факти, запитувати один 
в одного про видатних 
особистостей цієї країни, 
вживаючи у мовленні підряд ні 
з’ясувальні речен ня, 
формувати навички читання  
з повним розумін ням змісту 
тексту, аудіюван ня, писемного 
й усного мовлення 

Впр. 1 
(с. 157)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 157)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 6, 7 
(с. 160)

Das Fürstentum (-¨-er), 
der Niederschlag (-¨-e), 
der Staatsaufbau.
Впр. 2 (с. 157); РЗ

Впр. 4 
(с. 158), 
5 
(с. 159); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 160)

РЗ Впр. 4 (веб-
сайт) 
(с. 158), 7  
(с. 160); РЗ

59 Luxem-
burg

Навчати повідомляти загаль ні 
відомості про Люксембург, 
використовуючи подану 
інформацію й уживаючи 
у мовленні підрядні з’ясу валь-
ні речення, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 161)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 2 (с. 161)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 4 (с. 162)

Der Gründer (-),  
das Herzogtum (-¨-er),  
der Mindestlohn (-¨-), 
vielfältig.
Впр. 2, 3a (с. 161); РЗ

Впр. 3b 
(с. 161)

РЗ Впр. 4 
(с. 162)

Впр. 5 
(с. 162); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 162); РЗ

60—
61

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 163), 4 
(с. 164); РЗ

Впр. 1 
(проект) 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 1 
(проект), 
2 
(с. 163); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання 
(c. 166); 
під готува тися 
до тестової 
ро бо ти (веб-
сайт)

Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	 Тема	7:	Die	Ukraine	 (Україна)	 (Уроки	62—68)

62 Meine 
Heimat 
und ich

Навчати розповідати про 
Батьківщину, вживаючи 
у мовленні складносурядні 
речення зі сполучниками 
«deshalb» і «darum», готувати 
презентацію свого рідного 
міста, села, формувати 
навички читання, аудіюван ня, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 167)

Складносурядне 
речення зі 
сполучниками 
«deshalb» і 
«darum».
Впр. 5b, 6a  
(с. 168), 6b 
(веб-сайт), 7 
(с. 169); РЗ

Fühlen (fühlte, hat ge-
fühlt), der Mitbürger (-), 
riechen (roch, hat gero-
chen).
Впр. 2—4 (с. 167)

Впр. 5a 
(с. 168)

РЗ Впр. 7 
(с. 169)

Впр. 7 
(с. 169); 
РЗ

Впр. 6b 
(веб-сайт),  
8 (с. 169); 
РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

58 Liech-
tenstein

Навчати розповідати про 
Ліхтенштейн, використовую чи 
подані факти, запитувати один 
в одного про видатних 
особистостей цієї країни, 
вживаючи у мовленні підряд ні 
з’ясувальні речен ня, 
формувати навички читання  
з повним розумін ням змісту 
тексту, аудіюван ня, писемного 
й усного мовлення 

Впр. 1 
(с. 157)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 157)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 6, 7 
(с. 160)

Das Fürstentum (-¨-er), 
der Niederschlag (-¨-e), 
der Staatsaufbau.
Впр. 2 (с. 157); РЗ

Впр. 4 
(с. 158), 
5 
(с. 159); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 160)

РЗ Впр. 4 (веб-
сайт) 
(с. 158), 7  
(с. 160); РЗ

59 Luxem-
burg

Навчати повідомляти загаль ні 
відомості про Люксембург, 
використовуючи подану 
інформацію й уживаючи 
у мовленні підрядні з’ясу валь-
ні речення, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 161)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 2 (с. 161)

Підрядне 
з’ясувальне 
речення.
Впр. 4 (с. 162)

Der Gründer (-),  
das Herzogtum (-¨-er),  
der Mindestlohn (-¨-), 
vielfältig.
Впр. 2, 3a (с. 161); РЗ

Впр. 3b 
(с. 161)

РЗ Впр. 4 
(с. 162)

Впр. 5 
(с. 162); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 162); РЗ

60—
61

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 163), 4 
(с. 164); РЗ

Впр. 1 
(проект) 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 1 
(проект), 
2 
(с. 163); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
са мо оціню-
вання 
(c. 166); 
під готува тися 
до тестової 
ро бо ти (веб-
сайт)

Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	 Тема	7:	Die	Ukraine	 (Україна)	 (Уроки	62—68)

62 Meine 
Heimat 
und ich

Навчати розповідати про 
Батьківщину, вживаючи 
у мовленні складносурядні 
речення зі сполучниками 
«deshalb» і «darum», готувати 
презентацію свого рідного 
міста, села, формувати 
навички читання, аудіюван ня, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 167)

Складносурядне 
речення зі 
сполучниками 
«deshalb» і 
«darum».
Впр. 5b, 6a  
(с. 168), 6b 
(веб-сайт), 7 
(с. 169); РЗ

Fühlen (fühlte, hat ge-
fühlt), der Mitbürger (-), 
riechen (roch, hat gero-
chen).
Впр. 2—4 (с. 167)

Впр. 5a 
(с. 168)

РЗ Впр. 7 
(с. 169)

Впр. 7 
(с. 169); 
РЗ

Впр. 6b 
(веб-сайт),  
8 (с. 169); 
РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

63 Die 
Ukraine 
— Land 
und 
Leute

Навчати розповідати про 
населення, національності, 
релігію, мови в Україні, 
використовуючи нові дані, 
в тому числі статистичні, 
реконструювати текст, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 170)

Unabhängig, die Schrift-
sprache (-n), eine Sprache 
beherrschen.
Впр. 2 (с. 170); РЗ

Впр. 3 
(с. 171)

Впр. 3 
(с. 171)

Впр. 4, 5 
(с. 172)

Впр. 6 
(с. 172); 
РЗ

Впр. 1 (веб-
сайт) 
(с. 170), 6  
(с. 172); РЗ

64 Ukrai-
nische 
Städte

Навчати розповідати про 
українські міста, про їхні 
визначні місця та історичні 
пам’ятки, надавати потрібну 
інформацію за темою, форму-
ва ти навички аудію вання, 
письма, діалогічного та 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 173)

Der Ballungsraum (-¨-e), 
die Agglomeration (-en).
РЗ

РЗ Впр. 4 
(с. 174)

Впр. 2, 3 
(с. 173), 
5, 6 
(с. 174)

Впр. 7 
(с. 174); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 174); РЗ

65 Kyjiw Навчати розповідати про 
столицю України, про її 
історичні пам’ятки й визнач ні 
місця, про екскурсію містом, 
формувати навички читання  
з повним розумін ням змісту 
тексту, аудіюван ня, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 175)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 175)

Das Kloster (-¨-),  
das Höhlenkloster (-¨-), 
die Kathedrale (-n),  
der Bau (-ten),  
der Industriezweig (-e), 
zerstören (zerstörte,  
hat zerstört).
Впр. 2 (с. 175); РЗ

Впр. 3 
(с. 175), 
4 
(с. 176); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 176)

РЗ Впр. 6, 7 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт)  
(с. 176), 7  
(с. 177); РЗ

66 Interes-
sante 
Reise-
ziele in 
der 
Ukraine

Навчати розповідати про 
цікаві місця в Україні, 
використовуючи подану 
інформацію, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

РЗ Blühen (blühte,  
hat geblüht), die Blüte 
(-n), die Gegend (-en),  
die Transkarpaten,  
der Wasserfall (-¨-e).
Впр. 1 (с. 178); РЗ

Впр. 3 
(с. 179), 
4 (с. 180)

Впр. 2 
(с. 178), 
5 (с. 180)

Впр. 6 
(с. 180); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 180); РЗ

67—
68

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 181), 
6 (с. 182)

Впр. 1 
(проект) 
(с. 181), 
4, 5 
(с. 182); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання 
(c. 183); 
під готува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення  
(тестовий зошит)
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток  
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

63 Die 
Ukraine 
— Land 
und 
Leute

Навчати розповідати про 
населення, національності, 
релігію, мови в Україні, 
використовуючи нові дані, 
в тому числі статистичні, 
реконструювати текст, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 170)

Unabhängig, die Schrift-
sprache (-n), eine Sprache 
beherrschen.
Впр. 2 (с. 170); РЗ

Впр. 3 
(с. 171)

Впр. 3 
(с. 171)

Впр. 4, 5 
(с. 172)

Впр. 6 
(с. 172); 
РЗ

Впр. 1 (веб-
сайт) 
(с. 170), 6  
(с. 172); РЗ

64 Ukrai-
nische 
Städte

Навчати розповідати про 
українські міста, про їхні 
визначні місця та історичні 
пам’ятки, надавати потрібну 
інформацію за темою, форму-
ва ти навички аудію вання, 
письма, діалогічного та 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 173)

Der Ballungsraum (-¨-e), 
die Agglomeration (-en).
РЗ

РЗ Впр. 4 
(с. 174)

Впр. 2, 3 
(с. 173), 
5, 6 
(с. 174)

Впр. 7 
(с. 174); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 174); РЗ

65 Kyjiw Навчати розповідати про 
столицю України, про її 
історичні пам’ятки й визнач ні 
місця, про екскурсію містом, 
формувати навички читання  
з повним розумін ням змісту 
тексту, аудіюван ня, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 175)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 175)

Das Kloster (-¨-),  
das Höhlenkloster (-¨-), 
die Kathedrale (-n),  
der Bau (-ten),  
der Industriezweig (-e), 
zerstören (zerstörte,  
hat zerstört).
Впр. 2 (с. 175); РЗ

Впр. 3 
(с. 175), 
4 
(с. 176); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 176)

РЗ Впр. 6, 7 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт)  
(с. 176), 7  
(с. 177); РЗ

66 Interes-
sante 
Reise-
ziele in 
der 
Ukraine

Навчати розповідати про 
цікаві місця в Україні, 
використовуючи подану 
інформацію, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

РЗ Blühen (blühte,  
hat geblüht), die Blüte 
(-n), die Gegend (-en),  
die Transkarpaten,  
der Wasserfall (-¨-e).
Впр. 1 (с. 178); РЗ

Впр. 3 
(с. 179), 
4 (с. 180)

Впр. 2 
(с. 178), 
5 (с. 180)

Впр. 6 
(с. 180); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 180); РЗ

67—
68

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 181), 
6 (с. 182)

Впр. 1 
(проект) 
(с. 181), 
4, 5 
(с. 182); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання 
(c. 183); 
під готува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення  
(тестовий зошит)
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА �
«H@llo, Freunde!» (німецька мова як 2-га іноземна)

С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва

Підручник «H@llo, Freunde!» для 9 класу 
є продовженням відомої серії підручників — 
переможців Всеукраїнських конкурсів під-
ручників, які отримують ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВ-
ЛЕННЯ з 2013 р. Відповідає рівню А2+ згідно 
із Загальноєвропейськими рекомендаціями 
з мовної освіти.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Комунікативна та діяльнісна спрямованість
• Науковість і доступність подання матеріалу
• Урахування вікових особливостей учнів
• Поступове зростання рівня складності
• Диференційований підхід

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Розвиток фонологічної компетенції

Тренування лексичного матеріалу й розви-
ток умінь сприймати іноземну мову на слух

Презентація лексики із зоровою 
підтримкою

Знайомство із сучасними типами текстів

Мовна гра, орієнтована на закріплення 
лексичного й граматичного матеріалу

Пропозиція для домашнього завдання
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www.e-ranok.com.ua



 

   

Німецька мова. 9 клас: 
Зошит з граматики. 
Einfache Grammatik 

Німецька мова у таблицях і 
схемах 

Майстер-клас нового 
покоління. Німецька мова. 

9 клас 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 

 

www.e-ranok.com.ua

http://e-ranok.com.ua/ua/product/nmetska-mova-9-klas-zoshit-z-gramatiki.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/nmetska-mova-y-tablitsyax-sxemax.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/mayister-klas-novogo-pokolnnya-nmetska-mova-9-klas.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/



