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ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний комплект «Deutsch lernen ist super!» 

розроблений для вивчення німецької мови як першої іноземної 
у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. До його скла-
ду 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 парадигмі 
навчання та виховання. Комунікативна та діяльнісна спрямованість 
також чітко виражена: представлений навчальний матеріал націле-
ний на формування в учнів мовленнєвих компетенцій на рівні, який 
уможливлює здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах 
мовленнєвої діяльності (читанні, письмі, аудіюванні, говорінні), що 
відбувається в типових ситуаціях. Основними принципами комплек-
ту є автентичність джерел, інтерактивність, комунікативна спрямо-
ваність, розвиваючий характер, динамічність, поступове зростання 
рівня складності, урахування вікових особливостей 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 й граматичні структури, довести навички їх уживання в усному 
й писемному мовленні до автоматизму.

Пропоноване видання являє собою розгорнуте календарне пла-
нування уроків німецької мови у 8-х класах. Воно укладене авто-
рами навчально-методичного комплекту, тому розподіл за темами, 
а всередині тем за уроками повністю відповідає розподілу й послі-
довності матеріалу в підручнику «Deutsch lernen ist super!».

Для кожного уроку докладно перераховуються навчальні цілі, 
вказується лексичний і граматичний матеріал для засвоєння, по-
даються номери вправ із підручника на розвиток кожної компе-
тенції, домашні завдання, вказівки на виконання вправ із робочо-
го зошита, а також номери тестів із тестового зошита (для уроків 
контролю рівня знань). Для зручності користування календарне 
планування оформлене у вигляді розворотних таблиць, передбаче-
ний 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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№ 
уро-
ку

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:	Lebensweise	 (Спосіб	життя)	 (Уроки	1—11)

1 Erho-
lung 
im 
Som-
mer

Навчати розповідати про 
відпочинок улітку й про 
минулі канікули, розуміти 
інформацію в оголошеннях 
із пропозиціями щодо 
відпочинку, писати подібні 
оголошення, формувати 
навички селективного читан-
ня, аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

РЗ* Минулий 
час Perfekt 
(повторен-
ня).
Впр. 3b 
(с. 5), 4 
(с. 6)**; РЗ

Впр. 1 (с. 4) Впр. 5 
(с. 6)

Впр. 3a 
(с. 5)

Впр. 2 
(с. 4), 
3a, 3b 
(с. 5), 4 
(с. 6), 6 
(с. 7)

Впр. 7, 
8 (с. 7); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 7); РЗ

2 Erho-
lung 
alter-
nativ

Навчати розповідати про 
форми традиційного й аль-
тернативного відпочинку, 
писати повідомлення із 
залученням Інтернету, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 8)

Das Fallschirmsprin-
gen, die Vollpension, 
mit Pfeil und Bogen 
schießen (schoss, hat 
geschossen), Erfahrun-
gen austauschen 
(tauschte aus, hat 
ausgetauscht), der 
Verein -e.
Впр. 2a (с. 8); РЗ

Впр. 3 
(с. 9), 4 
(с. 10)

Впр. 2a 
(с. 8), 
2b (с. 9)

Впр. 5 
(с. 10); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт) 
(с. 8), 5 
(с. 10); РЗ

3 Pfad-
finder

Навчати розповідати про 
дитячі та юнацькі організа-
ції, працювати над проектом 
за темою, писати повідом-
лення про молодіжний рух 
в Україні, формувати навич-
ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 11)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 11); РЗ

Der Pfad -e, der 
Pfadfinder -, die 
Bewegung -en, die 
Altersstufe -n, die 
Hütte -n, der Knoten -, 
das Motto -s, gründen 
(gründete, hat gegrün-
det), sich entwickeln 
(entwickelte sich, hat 
sich entwickelt).
Впр. 2a (с. 11); РЗ

Впр. 3 
(с. 12), 
4 (с. 13)

Впр. 2b 
(с. 12), 
5 (с. 13)

Впр. 6 
(с. 13); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 13); РЗ

Скорочення:
Впр. — вправа у підручнику
РЗ — вправа в робочому зошиті

* Тут і далі: РЗ — вправа в робочому зошиті.
** Тут і далі: Впр. — вправа у підручнику.
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4 Ausflü-
ge und 
Wan-
derun-
gen

Навчати називати речі, 
потрібні для мандрівки, 
розповідати про мандрівку, 
вживаючи прийменники 
з родовим відмінком, форму-
вати навички аудіювання, 
письма й діалогічного 
мовлення

РЗ Приймен-
ники 
з родовим 
відмінком.
Впр. 3a 
(с. 15), 3b, 
6 (с. 16)

Die Umgebung -en, die 
Wanderkarte -n, 
aufschlagen (schlug 
auf, hat aufgeschla-
gen), sich amüsieren 
(amüsierte sich,
hat sich amüsiert).
Впр. 1, 2 (с. 14); РЗ

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 16)

Впр. 1 
(с. 14)

Впр. 3a 
(с. 15), 
5 (с. 16)

РЗ Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 16); 
РЗ

5 Gesun-
de 
Le-
bens-
weise

Навчати розповідати про 
здоровий спосіб життя, 
давати поради щодо здорово-
го способу життя, проводити 
дискусію за темою й писати 
коментар, формувати навич-
ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й діало-
гічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 17)

Вживання 
неозначе-
ної форми 
дієслів із 
часткою 
«zu» 
(повторен-
ня).
Впр. 2 
(с. 17); РЗ

Regelmäßig, die 
Ernährung, das 
Fastfood, der Job -s, 
sich bewegen (bewegte 
sich, hat sich bewegt), 
sich ernähren (ernähr-
te sich, hat sich 
ernährt).
Впр. 2 (с. 17); РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 18)

РЗ Впр. 1b, 
2 (с. 17), 
5 (с. 19)

Впр. 6 
(с. 19); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 19); РЗ

6 Sport 
wird 
bei uns 
groß 
ge-
schrie-
ben

Навчати розповідати про 
заняття спортом, проводити 
серед однокласників опиту-
вання за темою, читати 
повідомлення на інтернет-
форумі й писати подібні 
повідомлення, формувати 
навички читання, аудіюван-
ня, письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 20)

Der Teamcharakter, 
faszinieren (faszinierte, 
hat fasziniert), aufhö-
ren (hörte auf, hat 
aufgehört), ein Vergnü-
gen haben an (Dat.).
Впр. 1 (с. 20); РЗ

Впр. 3 
(с. 20); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 21)

Впр. 5 
(с. 21)

Впр. 6 
(с. 21); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 21); 
РЗ

7 Fun- 
und 
Ext-
rem-
sport 
immer 
belieb-
ter

Навчати розповідати про 
розважальні й екстремальні 
види спорту, писати статтю 
для шкільної газети за 
темою, висловлюючи свою 
думку, формувати навички 
читання, аудіювання, 
письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 22)

Der Funsport, das 
Canyoning, das 
Parkour, das Hinder-
nis -se, die Ausrüs-
tung, die Schlucht -en, 
überwinden (über-
wand, hat überwun-
den), riskant.
Впр. 2 (с. 22)

Впр. 3 
(с. 23); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 22), 
4 (с. 23)

Впр. 5 
(с. 23); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 23); РЗ
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8 Jugend 
und 
Mode

Навчати описувати одяг 
людини, розповідати про 
сучасну моду й висловлю-
вати свою думку про те, що 
є модним, а що ні, форму-
вати навички читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, письма, 
монологічного й діалогічно-
го мовлення

Впр. 1 
(с. 24)

In sein, out sein, das 
No-Go -s, der Trend -s, 
die Markenkleidung, 
das Make-up -s, 
üblich.
Впр. 2 (с. 24); РЗ

Впр. 3 
(с. 24); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 24), 
4 (с. 25)

Впр. 5 
(с. 25); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 25); 
РЗ

9—
11

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 26), 
4 (с. 27)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 26); 
РЗ

Заповни-
ти 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 28); 
підготу-
ватися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Fotocollage: Wir erholen uns 
aktiv!» (с. 223).
Тестова робота № 1 (тестовий зошит)

	 Тема	2:	Meine	Freunde	und	 ich	 (Мої	друзі	 та	я)	 (Уроки	12—21)

12 Beste 
Freun-
de

Навчати розповідати про 
найкращих друзів, описува-
ти зовнішність і характер 
людини, писати лист у від-
повідь, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 29)

Aufgeschlossen, 
intelligent.
Впр. 2 (с. 29)

Впр. 4 
(с. 30); 
РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 29)

Впр. 5 
(с. 30); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 30); 
РЗ



7

№ 
уро-
ку

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

8 Jugend 
und 
Mode

Навчати описувати одяг 
людини, розповідати про 
сучасну моду й висловлю-
вати свою думку про те, що 
є модним, а що ні, форму-
вати навички читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, письма, 
монологічного й діалогічно-
го мовлення

Впр. 1 
(с. 24)

In sein, out sein, das 
No-Go -s, der Trend -s, 
die Markenkleidung, 
das Make-up -s, 
üblich.
Впр. 2 (с. 24); РЗ

Впр. 3 
(с. 24); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 24), 
4 (с. 25)

Впр. 5 
(с. 25); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 25); 
РЗ

9—
11

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 26), 
4 (с. 27)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 26); 
РЗ

Заповни-
ти 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 28); 
підготу-
ватися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Fotocollage: Wir erholen uns 
aktiv!» (с. 223).
Тестова робота № 1 (тестовий зошит)

	 Тема	2:	Meine	Freunde	und	 ich	 (Мої	друзі	 та	я)	 (Уроки	12—21)

12 Beste 
Freun-
de

Навчати розповідати про 
найкращих друзів, описува-
ти зовнішність і характер 
людини, писати лист у від-
повідь, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 29)

Aufgeschlossen, 
intelligent.
Впр. 2 (с. 29)

Впр. 4 
(с. 30); 
РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 29)

Впр. 5 
(с. 30); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 30); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

13 Wofür 
interes-
sierst 
du 
dich?

Навчати розповідати про 
інтереси людини, розпитува-
ти інших про їхні хобі 
й інтереси, вживаючи за-
йменникові прислівники, та 
відповідати на такі запитан-
ня, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 31)

Займенни-
кові 
прислівни-
ки.
Впр. 1, 3a 
(с. 31), 3b 
(с. 32), 5 
(с. 33); РЗ

Sich beschäftigen 
(beschäftigte sich, hat 
sich beschäftigt) mit 
(Dat.), sich interessie-
ren (interessierte sich, 
hat sich interessiert) 
für (Akk.), sich ärgern 
(ärgerte sich, hat sich 
geärgert) über (Akk.), 
denken (dachte, hat 
gedacht) an (Akk.), 
träumen (träumte, hat 
geträumt) von (Dat.).
Впр. 2 (с. 31); РЗ

Впр. 3a 
(с. 31)

Впр. 4a, 
4b 
(веб-
сайт) 
(с. 32)

Впр. 2 
(с. 31), 
5, 6 
(с. 33)

Впр. 7 
(с. 33); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт) 
(с. 32), 7 
(с. 33); РЗ

14 Ge-
meinsa-
me 
Interes-
sen

Навчати розповідати про 
захоплення підлітків і про 
спільні інтереси друзів, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма, монологіч-
ного й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 34)

Займенни-
кові 
прислівни-
ки.
Впр. 6 
(с. 36); РЗ

Das Mitglied -er, 
widmen (widmete, hat 
gewidmet).
Впр. 2 (веб-сайт), 3a 
(с. 34)

Впр. 3b 
(с. 35); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 34), 
4 (с. 36)

Впр. 3a 
(с. 34), 
5, 6 
(с. 36)

Впр. 7 
(с. 36); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 34), 7 
(с. 36); РЗ

15 Unge-
wöhnli-
che 
Hobbys

Навчати розповідати про 
незвичайні хобі людей, 
розуміти інформацію в оголо-
шеннях, формувати навички 
селективного читання, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

РЗ Das Kitesurfen, das 
Gokartfahren, das 
Töpfern, der Adrena-
linkick, die Geschwin-
digkeit -en, die Schwe-
relosigkeit, der Ton.
Впр. 1 (с. 37); РЗ

Впр. 2 
(с. 37), 
3, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 38)

РЗ Впр. 3, 
4 (с. 38)

Впр. 6 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 38); 
РЗ

16 Brief-
freunde

Навчати розповідати про 
друзів за листуванням, 
визначати людей на малюн-
ку/фотографії за описом, 
писати повідомлення про себе 
для мережі Інтернет із метою 
знайти друзів, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 39)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 39)

Im Briefwechsel stehen 
mit (Dat.), Lust haben.
Впр. 2 (с. 39); РЗ

Впр. 3 
(с. 39), 
5 (веб-
сайт), 
(с. 40); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 39), 
4 (с. 40)

Впр. 6 
(с. 40); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 40); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

13 Wofür 
interes-
sierst 
du 
dich?

Навчати розповідати про 
інтереси людини, розпитува-
ти інших про їхні хобі 
й інтереси, вживаючи за-
йменникові прислівники, та 
відповідати на такі запитан-
ня, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 31)

Займенни-
кові 
прислівни-
ки.
Впр. 1, 3a 
(с. 31), 3b 
(с. 32), 5 
(с. 33); РЗ

Sich beschäftigen 
(beschäftigte sich, hat 
sich beschäftigt) mit 
(Dat.), sich interessie-
ren (interessierte sich, 
hat sich interessiert) 
für (Akk.), sich ärgern 
(ärgerte sich, hat sich 
geärgert) über (Akk.), 
denken (dachte, hat 
gedacht) an (Akk.), 
träumen (träumte, hat 
geträumt) von (Dat.).
Впр. 2 (с. 31); РЗ

Впр. 3a 
(с. 31)

Впр. 4a, 
4b 
(веб-
сайт) 
(с. 32)

Впр. 2 
(с. 31), 
5, 6 
(с. 33)

Впр. 7 
(с. 33); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт) 
(с. 32), 7 
(с. 33); РЗ

14 Ge-
meinsa-
me 
Interes-
sen

Навчати розповідати про 
захоплення підлітків і про 
спільні інтереси друзів, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма, монологіч-
ного й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 34)

Займенни-
кові 
прислівни-
ки.
Впр. 6 
(с. 36); РЗ

Das Mitglied -er, 
widmen (widmete, hat 
gewidmet).
Впр. 2 (веб-сайт), 3a 
(с. 34)

Впр. 3b 
(с. 35); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 34), 
4 (с. 36)

Впр. 3a 
(с. 34), 
5, 6 
(с. 36)

Впр. 7 
(с. 36); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 34), 7 
(с. 36); РЗ

15 Unge-
wöhnli-
che 
Hobbys

Навчати розповідати про 
незвичайні хобі людей, 
розуміти інформацію в оголо-
шеннях, формувати навички 
селективного читання, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

РЗ Das Kitesurfen, das 
Gokartfahren, das 
Töpfern, der Adrena-
linkick, die Geschwin-
digkeit -en, die Schwe-
relosigkeit, der Ton.
Впр. 1 (с. 37); РЗ

Впр. 2 
(с. 37), 
3, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 38)

РЗ Впр. 3, 
4 (с. 38)

Впр. 6 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 38); 
РЗ

16 Brief-
freunde

Навчати розповідати про 
друзів за листуванням, 
визначати людей на малюн-
ку/фотографії за описом, 
писати повідомлення про себе 
для мережі Інтернет із метою 
знайти друзів, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 39)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 39)

Im Briefwechsel stehen 
mit (Dat.), Lust haben.
Впр. 2 (с. 39); РЗ

Впр. 3 
(с. 39), 
5 (веб-
сайт), 
(с. 40); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 39), 
4 (с. 40)

Впр. 6 
(с. 40); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 40); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

17 Per 
Post 
oder 
per 
Mail?

Навчати розповідати про 
листування звичайною 
й електронною поштою, 
порівнювати обидва способи 
листування, висловлюючи 
власну думку, писати 
коментар до дискусії, форму-
вати навички аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 41)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 41); РЗ

Der Briefumschlag -¨-e, 
der Briefkasten -¨-, die 
E-Mail-Adresse -n, die 
Tastatur -en, der 
Bildschirm -e, der 
Internetanschluss -¨-e, 
die Datei -en, der 
Anhang -¨-e, tippen 
(tippte, hat getippt), 
einwerfen (warf ein, 
hat eingeworfen).
Впр. 2 (с. 41), 3 
(с. 42); РЗ

Впр. 2 
(с. 41); 
РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 42)

Впр. 5 
(с. 42); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 41), 5 
(с. 42); 
РЗ

18 Wir 
surfen 
gern 
im 
Inter-
net

Навчати розповідати про 
соціальні мережі та їхню 
популярність, проводити серед 
однокласників опитування за 
темою й коментувати його 
результати, формувати 
навички аудіювання, читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 43)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 43); РЗ

Das Netzwerk -e, der 
Nutzer -, Freundschaf-
ten knüpfen, der 
Mausklick -s, angeben 
(gab an, hat angege-
ben).
Впр. 2 (с. 43)

Впр. 3 
(с. 43); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 43), 
4 (с. 44)

Впр. 5 
(с. 44); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 44); 
РЗ

19—
21

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 45), 
4 (с. 46)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 45); 
РЗ

Заповни-
ти 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 47); 
підготу-
ватися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Talkshow-Stunde: Soziale Netz-
werke: Pro und Kontra» (с. 223).
Тестова робота № 2 (тестовий зошит)



11

№ 
уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій

Вправи на розвиток 
мовленнєвих компетенцій
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завданняФоне-

тичний 
матеріал

Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

17 Per 
Post 
oder 
per 
Mail?

Навчати розповідати про 
листування звичайною 
й електронною поштою, 
порівнювати обидва способи 
листування, висловлюючи 
власну думку, писати 
коментар до дискусії, форму-
вати навички аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 41)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 41); РЗ

Der Briefumschlag -¨-e, 
der Briefkasten -¨-, die 
E-Mail-Adresse -n, die 
Tastatur -en, der 
Bildschirm -e, der 
Internetanschluss -¨-e, 
die Datei -en, der 
Anhang -¨-e, tippen 
(tippte, hat getippt), 
einwerfen (warf ein, 
hat eingeworfen).
Впр. 2 (с. 41), 3 
(с. 42); РЗ

Впр. 2 
(с. 41); 
РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 42)

Впр. 5 
(с. 42); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 41), 5 
(с. 42); 
РЗ

18 Wir 
surfen 
gern 
im 
Inter-
net

Навчати розповідати про 
соціальні мережі та їхню 
популярність, проводити серед 
однокласників опитування за 
темою й коментувати його 
результати, формувати 
навички аудіювання, читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 43)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 43); РЗ

Das Netzwerk -e, der 
Nutzer -, Freundschaf-
ten knüpfen, der 
Mausklick -s, angeben 
(gab an, hat angege-
ben).
Впр. 2 (с. 43)

Впр. 3 
(с. 43); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 43), 
4 (с. 44)

Впр. 5 
(с. 44); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 44); 
РЗ

19—
21

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 45), 
4 (с. 46)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 45); 
РЗ

Заповни-
ти 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 47); 
підготу-
ватися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Talkshow-Stunde: Soziale Netz-
werke: Pro und Kontra» (с. 223).
Тестова робота № 2 (тестовий зошит)
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№ 
уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій
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вання
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ня

Письмо

	 Тема	3:	Schulleben	 (Шкільне	життя)	 (Уроки	22—34)

22 Wozu 
braucht 
man 
Schu-
len?

Навчати розповідати про 
роль школи в житті людини, 
використовуючи інфінітивну 
групу «um … zu», висловлю-
вати власну думку про те, 
для чого слід відвідувати 
школу, формувати навички 
аудіювання, читання, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 48)

Підрядне 
речення 
мети.
Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 3a 
(с. 48), 3b 
(с. 49), 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 50); 
РЗ

Die Kenntnis -se, sich 
vorbereiten (bereitete 
sich vor, hat sich 
vorbereitet) auf (Akk.), 
selbstständig.
Впр. 2 (с. 48)

Впр. 3a 
(с. 48), 
4 (с. 50)

РЗ Впр. 6 
(с. 50)

Впр. 7 
(с. 50); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-
сайт), 
7 (с. 50); 
РЗ

23 Schulen 
in 
Deutsch-
land

Знайомити зі шкільною 
системою Німеччини, 
навчати розповідати про 
шкільну систему за схе-
мою, використовуючи 
подану в тексті інформа-
цію, формувати навички 
аудіювання, читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 51)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 51)

Der Schultyp -en, die 
Grundschule -n, die 
Hauptschule -n, die 
Realschule -n, der 
Abschluss -¨-e, umfas-
sen (umfasste, hat 
umfasst).
РЗ

Впр. 2 
(с. 51), 
3, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 52)

Впр. 3 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-
сайт), 
6 (с. 52); 
РЗ

24 Schu-
len in 
der 
Ukrai-
ne

Навчати розповідати про 
шкільну систему України, 
порівнювати шкільну систе-
му України й Німеччини, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 53); РЗ

Allgemeinbildend, 
vertieft, die Stufe -n, 
das Lyzeum -en,
das College -s.
РЗ

Впр. 4 
(с. 54); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 53)

Впр. 5 
(с. 54); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 54); 
РЗ
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лінгвістичних 
компетенцій

Вправи на розвиток 
мовленнєвих компетенцій
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завданняФоне-
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Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

	 Тема	3:	Schulleben	 (Шкільне	життя)	 (Уроки	22—34)

22 Wozu 
braucht 
man 
Schu-
len?

Навчати розповідати про 
роль школи в житті людини, 
використовуючи інфінітивну 
групу «um … zu», висловлю-
вати власну думку про те, 
для чого слід відвідувати 
школу, формувати навички 
аудіювання, читання, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 48)

Підрядне 
речення 
мети.
Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 3a 
(с. 48), 3b 
(с. 49), 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 50); 
РЗ

Die Kenntnis -se, sich 
vorbereiten (bereitete 
sich vor, hat sich 
vorbereitet) auf (Akk.), 
selbstständig.
Впр. 2 (с. 48)

Впр. 3a 
(с. 48), 
4 (с. 50)

РЗ Впр. 6 
(с. 50)

Впр. 7 
(с. 50); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-
сайт), 
7 (с. 50); 
РЗ

23 Schulen 
in 
Deutsch-
land

Знайомити зі шкільною 
системою Німеччини, 
навчати розповідати про 
шкільну систему за схе-
мою, використовуючи 
подану в тексті інформа-
цію, формувати навички 
аудіювання, читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 51)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 51)

Der Schultyp -en, die 
Grundschule -n, die 
Hauptschule -n, die 
Realschule -n, der 
Abschluss -¨-e, umfas-
sen (umfasste, hat 
umfasst).
РЗ

Впр. 2 
(с. 51), 
3, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 52)

Впр. 3 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-
сайт), 
6 (с. 52); 
РЗ

24 Schu-
len in 
der 
Ukrai-
ne

Навчати розповідати про 
шкільну систему України, 
порівнювати шкільну систе-
му України й Німеччини, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 53); РЗ

Allgemeinbildend, 
vertieft, die Stufe -n, 
das Lyzeum -en,
das College -s.
РЗ

Впр. 4 
(с. 54); 
РЗ

Впр. 3 
(с. 53)

Впр. 5 
(с. 54); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 54); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

25 Eine 
deut-
sche 
Schule 
stellt 
sich 
vor

Навчати називати шкільні 
приміщення, навчальні 
предмети та позашкільні 
заходи, розповідати про 
школу за поданим планом, 
писати статтю про свою 
школу, формувати навич-
ки читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 55)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 55); РЗ

Der Schwerpunkt -e, 
das Schullandheim -e, 
bilingual, die Sozial-
kunde, Prüfungen 
ablegen (legte ab, hat 
abgelegt).
Впр. 2 (с. 55); РЗ

Впр. 3 
(с. 55), 
4 (с. 57)

Впр. 5 
(с. 57)

Впр. 6 
(с. 57); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 57); РЗ

26 Lieb-
lings-
fächer

Навчати розповідати про 
улюблені шкільні предмети 
й ті, що не подобаються, 
обґрунтовуючи свою думку, 
проводити серед одноклас-
ників опитування за темою, 
писати повідомлення для 
інтернет-форуму, формува-
ти навички читання, 
аудіювання, письма, діало-
гічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 58)

Підрядне 
речення 
причини 
зі сполуч-
ником 
«weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 2 
(с. 58), 7 
(с. 59); РЗ

Leichtfallen (fiel 
leicht, ist leichtgefal-
len), schwerfallen (fiel 
schwer, ist schwerge-
fallen), das Lieblings-
fach -¨-er, das Hass-
fach -¨-er.
Впр. 1 (с. 58); РЗ

Впр. 3 
(с. 58), 
4 (с. 59)

Впр. 5 
(веб-
сайт) 
(с. 59)

Впр. 2 
(с. 58), 
6 (с. 59)

Впр. 7 
(с. 59); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 59); 
РЗ

27 Wozu 
braucht 
man 
Schul-
noten?

Навчати висловлювати 
свою думку щодо оцінюван-
ня у школі й скасування 
оцінок, обґрунтовуючи її, 
читати повідомлення на 
інтернет-форумі, брати 
участь у дискусії, формува-
ти навички читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 60)

Die Schulnote -n, das 
Zeugnis -se, der 
Vorteil -e, der Nach-
teil -e, einschätzen 
(schätzte ein, hat 
eingeschätzt), abschaf-
fen (schaffte ab, hat 
abgeschafft), gerecht, 
ungerecht.
Впр. 1, 2 (с. 60); РЗ

Впр. 3 
(с. 61); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 62)

Впр. 5 
(с. 62)

Впр. 6 
(с. 62); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 62); РЗ
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лінгвістичних 
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завданняФоне-
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Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

25 Eine 
deut-
sche 
Schule 
stellt 
sich 
vor

Навчати називати шкільні 
приміщення, навчальні 
предмети та позашкільні 
заходи, розповідати про 
школу за поданим планом, 
писати статтю про свою 
школу, формувати навич-
ки читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 55)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 55); РЗ

Der Schwerpunkt -e, 
das Schullandheim -e, 
bilingual, die Sozial-
kunde, Prüfungen 
ablegen (legte ab, hat 
abgelegt).
Впр. 2 (с. 55); РЗ

Впр. 3 
(с. 55), 
4 (с. 57)

Впр. 5 
(с. 57)

Впр. 6 
(с. 57); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 57); РЗ

26 Lieb-
lings-
fächer

Навчати розповідати про 
улюблені шкільні предмети 
й ті, що не подобаються, 
обґрунтовуючи свою думку, 
проводити серед одноклас-
ників опитування за темою, 
писати повідомлення для 
інтернет-форуму, формува-
ти навички читання, 
аудіювання, письма, діало-
гічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 58)

Підрядне 
речення 
причини 
зі сполуч-
ником 
«weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 2 
(с. 58), 7 
(с. 59); РЗ

Leichtfallen (fiel 
leicht, ist leichtgefal-
len), schwerfallen (fiel 
schwer, ist schwerge-
fallen), das Lieblings-
fach -¨-er, das Hass-
fach -¨-er.
Впр. 1 (с. 58); РЗ

Впр. 3 
(с. 58), 
4 (с. 59)

Впр. 5 
(веб-
сайт) 
(с. 59)

Впр. 2 
(с. 58), 
6 (с. 59)

Впр. 7 
(с. 59); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 59); 
РЗ

27 Wozu 
braucht 
man 
Schul-
noten?

Навчати висловлювати 
свою думку щодо оцінюван-
ня у школі й скасування 
оцінок, обґрунтовуючи її, 
читати повідомлення на 
інтернет-форумі, брати 
участь у дискусії, формува-
ти навички читання 
з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 60)

Die Schulnote -n, das 
Zeugnis -se, der 
Vorteil -e, der Nach-
teil -e, einschätzen 
(schätzte ein, hat 
eingeschätzt), abschaf-
fen (schaffte ab, hat 
abgeschafft), gerecht, 
ungerecht.
Впр. 1, 2 (с. 60); РЗ

Впр. 3 
(с. 61); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 62)

Впр. 5 
(с. 62)

Впр. 6 
(с. 62); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 62); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

28 Haus-
aufga-
ben: 
Pro 
und 
Kontra

Навчати висловлювати власну 
думку щодо домашніх завдань 
і необхідності їх виконувати, 
проводити серед однокласни-
ків опитування за темою 
й коментувати його результа-
ти, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, монологічного й діа-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 63)

Vergeuden (vergeudete, 
hat vergeudet), ver-
zichten (verzichtete, 
hat verzichtet) auf 
(Akk.), zwingen 
(zwang, hat gezwun-
gen) zu (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 63); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 63), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 64)

Впр. 2 
(с. 63), 
5 (с. 64)

Впр. 6 
(с. 64); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 64); 
РЗ

29 Schul-
perso-
nal

Навчати описувати діяль-
ність учнів і вчителів 
у школі, писати статтю для 
шкільної газети про персо-
нал школи, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 65)

Unterricht in … 
erteilen, leiten (leitete, 
hat geleitet), sorgen 
(sorgte, hat gesorgt) 
für (Akk.), verantwort-
lich sein für (Akk.), 
der Hausmeister -.
Впр. 2a, 2b (с. 65), 3 
(веб-сайт) (с. 66); РЗ

Впр. 5 
(с. 66); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 66)

Впр. 
2a, 2b 
(с. 65), 
3 (с. 66)

Впр. 6 
(с. 67); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 66), 6 
(с. 67); РЗ

30 Unsere 
Schul-
veran-
stal-
tungen

Навчати розповідати про 
позашкільні заходи, вико-
ристовуючи подану інформа-
цію, складати програму 
позашкільних заходів 
і робити її презентацію, 
формувати навички аудію-
вання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 68)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 68); РЗ

Der Interessent -en, 
stattfinden (fand statt, 
hat stattgefunden), 
unternehmen (unter-
nahm, hat unternom-
men), teilnehmen 
(nahm teil, hat teilge-
nommen) an (Dat.).
Впр. 2 (с. 68); РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 68), 
4, 5 
(с. 69)

Впр. 5, 
6 (с. 69); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 69); РЗ

31 Sprach-
reisen

Навчати розповідати про 
мовні табори й подорожі 
з метою вивчення мови, 
висловлювати своє ставлення 
до навчальних подорожей, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 70)

Словотвір: 
утворення 
прикмет-
ників від 
назв 
країн.
Впр. 1 
(с. 70); РЗ

Die Sprachschule -n, 
die Gastfamilie -n, 
nützlich.
РЗ

Впр. 3 
(с. 70); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 70), 
4 (с. 71)

Впр. 5 
(с. 71); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 71); РЗ
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Домашнє 
завданняФоне-
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Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

28 Haus-
aufga-
ben: 
Pro 
und 
Kontra

Навчати висловлювати власну 
думку щодо домашніх завдань 
і необхідності їх виконувати, 
проводити серед однокласни-
ків опитування за темою 
й коментувати його результа-
ти, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
письма, монологічного й діа-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 63)

Vergeuden (vergeudete, 
hat vergeudet), ver-
zichten (verzichtete, 
hat verzichtet) auf 
(Akk.), zwingen 
(zwang, hat gezwun-
gen) zu (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 63); 
РЗ

Впр. 1 
(с. 63), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 64)

Впр. 2 
(с. 63), 
5 (с. 64)

Впр. 6 
(с. 64); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 64); 
РЗ

29 Schul-
perso-
nal

Навчати описувати діяль-
ність учнів і вчителів 
у школі, писати статтю для 
шкільної газети про персо-
нал школи, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 65)

Unterricht in … 
erteilen, leiten (leitete, 
hat geleitet), sorgen 
(sorgte, hat gesorgt) 
für (Akk.), verantwort-
lich sein für (Akk.), 
der Hausmeister -.
Впр. 2a, 2b (с. 65), 3 
(веб-сайт) (с. 66); РЗ

Впр. 5 
(с. 66); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 66)

Впр. 
2a, 2b 
(с. 65), 
3 (с. 66)

Впр. 6 
(с. 67); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 66), 6 
(с. 67); РЗ

30 Unsere 
Schul-
veran-
stal-
tungen

Навчати розповідати про 
позашкільні заходи, вико-
ристовуючи подану інформа-
цію, складати програму 
позашкільних заходів 
і робити її презентацію, 
формувати навички аудію-
вання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 68)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 68); РЗ

Der Interessent -en, 
stattfinden (fand statt, 
hat stattgefunden), 
unternehmen (unter-
nahm, hat unternom-
men), teilnehmen 
(nahm teil, hat teilge-
nommen) an (Dat.).
Впр. 2 (с. 68); РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 68), 
4, 5 
(с. 69)

Впр. 5, 
6 (с. 69); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 69); РЗ

31 Sprach-
reisen

Навчати розповідати про 
мовні табори й подорожі 
з метою вивчення мови, 
висловлювати своє ставлення 
до навчальних подорожей, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 70)

Словотвір: 
утворення 
прикмет-
ників від 
назв 
країн.
Впр. 1 
(с. 70); РЗ

Die Sprachschule -n, 
die Gastfamilie -n, 
nützlich.
РЗ

Впр. 3 
(с. 70); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 70), 
4 (с. 71)

Впр. 5 
(с. 71); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 71); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

32—
34

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 72), 
4 (с. 73)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 72); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 74); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Bastelstunde: Unsere Schule» 
(с. 223).
Тестова робота № 3 (тестовий зошит)

	 Тема	4:	Schulbibliothek	 (Шкільна	бібліотека)	 (Уроки	35—48)

35 In der 
Biblio-
thek

Навчати описувати шкільну 
бібліотеку, розповідати, що 
можна робити в бібліотеці, 
а що — ні, використовуючи 
модальне дієслово «dürfen», 
формувати навички аудію-
вання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 75)

Модальне 
дієслово 
«dürfen»: 
«man darf/
man darf 
nicht» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 
(с. 76)

Der Leser -, die 
Leserin -nen, der 
Lesesaal -säle, die 
Enzyklopädie -n.
Впр. 1, 2 (веб-сайт) 
(с. 75), 3 (с. 76); РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 75), 
4 (с. 76)

Впр. 5 
(с. 76); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 75), 5 
(с. 76); 
РЗ

36 Unsere 
Schul-
biblio-
thek

Навчати розповідати про 
сучасну шкільну бібліотеку, 
писати повідомлення про 
бібліотеку своєї школи, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 77)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 77)

Субстанти-
вовані 
прикметни-
ки й діє-
прикметни-
ки.
Впр. 4a, 4b 
(с. 79); РЗ

Ausleihen (lieh aus, 
hat ausgeliehen), die 
Leseecke -n, zur 
Verfügung stehen.
РЗ

Впр. 3 
(с. 77)

Впр. 2 
(с. 77)

Впр. 4, 
5 (с. 79); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 79); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

32—
34

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 72), 
4 (с. 73)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 72); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооці-
нювання 
(c. 74); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Bastelstunde: Unsere Schule» 
(с. 223).
Тестова робота № 3 (тестовий зошит)

	 Тема	4:	Schulbibliothek	 (Шкільна	бібліотека)	 (Уроки	35—48)

35 In der 
Biblio-
thek

Навчати описувати шкільну 
бібліотеку, розповідати, що 
можна робити в бібліотеці, 
а що — ні, використовуючи 
модальне дієслово «dürfen», 
формувати навички аудію-
вання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 75)

Модальне 
дієслово 
«dürfen»: 
«man darf/
man darf 
nicht» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 
(с. 76)

Der Leser -, die 
Leserin -nen, der 
Lesesaal -säle, die 
Enzyklopädie -n.
Впр. 1, 2 (веб-сайт) 
(с. 75), 3 (с. 76); РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 75), 
4 (с. 76)

Впр. 5 
(с. 76); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 75), 5 
(с. 76); 
РЗ

36 Unsere 
Schul-
biblio-
thek

Навчати розповідати про 
сучасну шкільну бібліотеку, 
писати повідомлення про 
бібліотеку своєї школи, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 77)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 77)

Субстанти-
вовані 
прикметни-
ки й діє-
прикметни-
ки.
Впр. 4a, 4b 
(с. 79); РЗ

Ausleihen (lieh aus, 
hat ausgeliehen), die 
Leseecke -n, zur 
Verfügung stehen.
РЗ

Впр. 3 
(с. 77)

Впр. 2 
(с. 77)

Впр. 4, 
5 (с. 79); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 79); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

37 Wie oft 
be-
suchst 
du die 
Biblio-
thek?

Навчати розповідати про від-
відання бібліотеки, читати по-
відомлення на інтернет-форумі 
й коментувати їх, проводити 
серед однокласників опиту-
вання за темою, формувати 
навички читання з повним ро-
зумінням змісту тексту, ауді-
ювання, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 80)

Die Auswahl an/von 
(Dat.), auswählen 
(wählte aus, hat 
ausgewählt), nach-
schauen (schaute nach, 
hat nachgeschaut), 
ausführlich.
Впр. 1 (с. 80); РЗ

Впр. 2 
(с. 80), 
3 (с. 81)

Впр. 4 
(с. 82)

Впр. 5, 
6 (с. 82)

Впр. 7 
(с. 82); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 82); РЗ

38 Was 
lesen 
wir 
gern?

Навчати називати літературні 
жанри, розповідати про свої 
літературні вподобання, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма, діалогіч-
ного й монологічного мовлення

РЗ Das Genre -s, die 
Gattung -en, die 
Abenteuergeschichte -n, 
die Horrorgeschich-
te -n, die Liebesge-
schichte -n, der 
Krimi -s, die Fantasy, 
das Ereignis -se.
Впр. 1 (с. 83); РЗ

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 83), 
4a, 4b 
(с. 84)

РЗ Впр. 2 
(с. 83), 
5 (с. 84)

Впр. 6 
(с. 84); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 83), 6 
(с. 84); РЗ

39 Be-
kannte 
Auto-
ren 
und 
ihre 
Bücher

Знайомити з видатними 
світовими письменниками 
й поетами та їхніми твора-
ми, навчати розповідати про 
видатних авторів і писати 
повідомлення, формувати 
навички аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 85)

Der Autor -en, der 
Schriftsteller -, der 
Dichter -, der Drama-
tiker -, die Novelle -n, 
berühmt.
Впр. 4 (с. 86); РЗ

РЗ Впр. 1b, 
2 (с. 85), 
3 (с. 86)

Впр. 5 
(с. 86); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 86); РЗ

40 Worum 
geht es 
im 
Buch?

Навчати розповідати, про що 
йдеться у книжці, читати 
анотації до книг і писати 
подібні, формувати навички 
читання, письма й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 87)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 87); РЗ

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 3 
(с. 88), 4a, 
4b (веб-сайт) 
(с. 89); РЗ

Die Inhaltsangabe -n, 
die Hauptfigur -en, 
das Vergnügen -, 
unterhaltsam, humor-
voll, es geht um 
(Akk.).
РЗ

Впр. 2b 
(с. 87)

Впр. 2a 
(с. 87)

Впр. 5 
(с. 89); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 
5 (с. 89); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

37 Wie oft 
be-
suchst 
du die 
Biblio-
thek?

Навчати розповідати про від-
відання бібліотеки, читати по-
відомлення на інтернет-форумі 
й коментувати їх, проводити 
серед однокласників опиту-
вання за темою, формувати 
навички читання з повним ро-
зумінням змісту тексту, ауді-
ювання, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 80)

Die Auswahl an/von 
(Dat.), auswählen 
(wählte aus, hat 
ausgewählt), nach-
schauen (schaute nach, 
hat nachgeschaut), 
ausführlich.
Впр. 1 (с. 80); РЗ

Впр. 2 
(с. 80), 
3 (с. 81)

Впр. 4 
(с. 82)

Впр. 5, 
6 (с. 82)

Впр. 7 
(с. 82); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 82); РЗ

38 Was 
lesen 
wir 
gern?

Навчати називати літературні 
жанри, розповідати про свої 
літературні вподобання, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма, діалогіч-
ного й монологічного мовлення

РЗ Das Genre -s, die 
Gattung -en, die 
Abenteuergeschichte -n, 
die Horrorgeschich-
te -n, die Liebesge-
schichte -n, der 
Krimi -s, die Fantasy, 
das Ereignis -se.
Впр. 1 (с. 83); РЗ

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 83), 
4a, 4b 
(с. 84)

РЗ Впр. 2 
(с. 83), 
5 (с. 84)

Впр. 6 
(с. 84); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 83), 6 
(с. 84); РЗ

39 Be-
kannte 
Auto-
ren 
und 
ihre 
Bücher

Знайомити з видатними 
світовими письменниками 
й поетами та їхніми твора-
ми, навчати розповідати про 
видатних авторів і писати 
повідомлення, формувати 
навички аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 85)

Der Autor -en, der 
Schriftsteller -, der 
Dichter -, der Drama-
tiker -, die Novelle -n, 
berühmt.
Впр. 4 (с. 86); РЗ

РЗ Впр. 1b, 
2 (с. 85), 
3 (с. 86)

Впр. 5 
(с. 86); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 86); РЗ

40 Worum 
geht es 
im 
Buch?

Навчати розповідати, про що 
йдеться у книжці, читати 
анотації до книг і писати 
подібні, формувати навички 
читання, письма й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 87)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 87); РЗ

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 3 
(с. 88), 4a, 
4b (веб-сайт) 
(с. 89); РЗ

Die Inhaltsangabe -n, 
die Hauptfigur -en, 
das Vergnügen -, 
unterhaltsam, humor-
voll, es geht um 
(Akk.).
РЗ

Впр. 2b 
(с. 87)

Впр. 2a 
(с. 87)

Впр. 5 
(с. 89); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 
5 (с. 89); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

41 Mein 
Lieb-
lings-
buch

Навчати розповідати про 
улюблені книжки, вживаючи 
підрядні означальні речен-
ня, писати лист у відповідь, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
і діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 90)

Підрядне 
означаль-
не речен-
ня.
Впр. 4 
(с. 91); РЗ

Der Science-Fiction-Ro-
man -e, geheimnisvoll, 
gruselig, enthalten 
(enthielt, hat enthal-
ten), verfassen (ver-
fasste, hat verfasst), es 
geht um (Akk.).
Впр. 2 (с. 90)

Впр. 4 
(с. 91); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 90)

Впр. 2 
(с. 90)

Впр. 5 
(с. 91); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 90), 5 
(с. 91); РЗ

42 Lieb-
lings-
helden

Навчати розповідати про 
улюблених книжкових 
героїв, повідомляти, хто 
й чому є взірцем для наслі-
дування, формувати навич-
ки читання, аудіювання, 
письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 92)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 2b 
(с. 92)

Складносу-
рядне ре-
чення зі 
сполучни-
ком «denn» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 (с. 93)

Die Hauptfigur -en, 
das Vorbild -er, als 
Vorbild dienen, 
fantasiereich, listig, 
schüchtern, streben 
(strebte,
hat gestrebt) nach 
(Dat.).
Впр. 2a (с. 92); РЗ

Впр. 5 
(с. 93)

РЗ Впр. 2b 
(с. 92), 
3, 4 
(с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

43 Deut-
sche 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про ви-
датних німецьких письменни-
ків і поетів, писати повідом-
лення із залученням Інтер-
нету, формувати навички чи-
тання з повним розумінням 
змісту тексту, письма й діало-
гічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 94)

Підрядне 
означаль-
не речен-
ня.
Впр. 4 
(с. 95); РЗ

Das Werk -e, schaffen 
(schuf, hat geschaffen), 
gebären (gebar, ist 
geboren), sterben 
(starb, ist gestorben), 
studieren (studierte, 
hat studiert).
Впр. 2 (с. 95)

Впр. 4 
(с. 95); 
РЗ

Впр. 1b 
(с. 94), 
3 (с. 95), 
5 (с. 96)

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 96); РЗ

44 Ukrai-
nische 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про 
видатних українських пись-
менників і поетів, писати 
повідомлення за планом, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 97)

Das Schaffen, die 
Gedichtsammlung -en, 
veröffentlichen (veröf-
fentlichte, hat veröffent-
licht), einen Einfluss 
ausüben (übte aus, hat 
ausgeübt) auf (Akk.).
Впр. 2 (с. 97); РЗ

Впр. 3 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 4a 
(с. 99)

Впр. 1b 
(с. 97), 
4b, 5 
(с. 99)

Впр. 6 
(с. 99); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 99); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

41 Mein 
Lieb-
lings-
buch

Навчати розповідати про 
улюблені книжки, вживаючи 
підрядні означальні речен-
ня, писати лист у відповідь, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
і діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 90)

Підрядне 
означаль-
не речен-
ня.
Впр. 4 
(с. 91); РЗ

Der Science-Fiction-Ro-
man -e, geheimnisvoll, 
gruselig, enthalten 
(enthielt, hat enthal-
ten), verfassen (ver-
fasste, hat verfasst), es 
geht um (Akk.).
Впр. 2 (с. 90)

Впр. 4 
(с. 91); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 90)

Впр. 2 
(с. 90)

Впр. 5 
(с. 91); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 90), 5 
(с. 91); РЗ

42 Lieb-
lings-
helden

Навчати розповідати про 
улюблених книжкових 
героїв, повідомляти, хто 
й чому є взірцем для наслі-
дування, формувати навич-
ки читання, аудіювання, 
письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 92)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 2b 
(с. 92)

Складносу-
рядне ре-
чення зі 
сполучни-
ком «denn» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 (с. 93)

Die Hauptfigur -en, 
das Vorbild -er, als 
Vorbild dienen, 
fantasiereich, listig, 
schüchtern, streben 
(strebte,
hat gestrebt) nach 
(Dat.).
Впр. 2a (с. 92); РЗ

Впр. 5 
(с. 93)

РЗ Впр. 2b 
(с. 92), 
3, 4 
(с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

43 Deut-
sche 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про ви-
датних німецьких письменни-
ків і поетів, писати повідом-
лення із залученням Інтер-
нету, формувати навички чи-
тання з повним розумінням 
змісту тексту, письма й діало-
гічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 94)

Підрядне 
означаль-
не речен-
ня.
Впр. 4 
(с. 95); РЗ

Das Werk -e, schaffen 
(schuf, hat geschaffen), 
gebären (gebar, ist 
geboren), sterben 
(starb, ist gestorben), 
studieren (studierte, 
hat studiert).
Впр. 2 (с. 95)

Впр. 4 
(с. 95); 
РЗ

Впр. 1b 
(с. 94), 
3 (с. 95), 
5 (с. 96)

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 96); РЗ

44 Ukrai-
nische 
Schrift-
steller 
und 
Dichter

Навчати розповідати про 
видатних українських пись-
менників і поетів, писати 
повідомлення за планом, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 97)

Das Schaffen, die 
Gedichtsammlung -en, 
veröffentlichen (veröf-
fentlichte, hat veröffent-
licht), einen Einfluss 
ausüben (übte aus, hat 
ausgeübt) auf (Akk.).
Впр. 2 (с. 97); РЗ

Впр. 3 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 4a 
(с. 99)

Впр. 1b 
(с. 97), 
4b, 5 
(с. 99)

Впр. 6 
(с. 99); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 99); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

45 Unser 
Litera-
turun-
terricht

Навчати розповідати про 
уроки літератури й улюбле-
ні види діяльності на них, 
писати лист у відповідь, 
формувати навички читан-
ня з повним розумінням 
змісту тексту, письма, 
монологічного й діалогічно-
го мовлення

РЗ Sich vertraut machen 
mit (Dat.), zeitgenös-
sisch.
Впр. 2 (с. 100)

Впр. 3 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 1, 2 
(с. 100), 
4 (с. 101)

Впр. 5 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 101); РЗ

46—
48

Wie-
derho-
lung

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

Впр. 4 
(с. 103); РЗ

РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 102), 
3 (с. 103)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 102); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оцінюван-
ня (c. 104); 
підготу-
ватися 
до тесто-
вої роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Präsentationsstunde: Unsere 
Lieblingsbücher» (с. 223).
Тестова робота № 4 (тестовий зошит).
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлен-
ня (тестовий зошит)

	 Тема	5:	Massenmedien	 (Засоби	масової	 інформації)	 (Уроки	49—61)

49 Die 
Presse

Навчати розповідати, якою 
має бути цікава газета, 
складати рейтинг улюбле-
них газет і коментувати 
його, проводити серед 
однокласників опитування 
за темою, формувати нави-
чки аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 105)

Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 3b 
(с. 105)

Die Rubrik -en, die 
Wirtschaft -en, die 
Wissenschaft -en.
Впр. 2, 3a (с. 105); РЗ

РЗ Впр. 3b 
(с. 105), 
4b, 5 
(с. 106)

Впр. 4a, 
6 (с. 106); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 106); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

45 Unser 
Litera-
turun-
terricht

Навчати розповідати про 
уроки літератури й улюбле-
ні види діяльності на них, 
писати лист у відповідь, 
формувати навички читан-
ня з повним розумінням 
змісту тексту, письма, 
монологічного й діалогічно-
го мовлення

РЗ Sich vertraut machen 
mit (Dat.), zeitgenös-
sisch.
Впр. 2 (с. 100)

Впр. 3 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 1, 2 
(с. 100), 
4 (с. 101)

Впр. 5 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 101); РЗ

46—
48

Wie-
derho-
lung

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

Впр. 4 
(с. 103); РЗ

РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 102), 
3 (с. 103)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 102); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оцінюван-
ня (c. 104); 
підготу-
ватися 
до тесто-
вої роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Präsentationsstunde: Unsere 
Lieblingsbücher» (с. 223).
Тестова робота № 4 (тестовий зошит).
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлен-
ня (тестовий зошит)

	 Тема	5:	Massenmedien	 (Засоби	масової	 інформації)	 (Уроки	49—61)

49 Die 
Presse

Навчати розповідати, якою 
має бути цікава газета, 
складати рейтинг улюбле-
них газет і коментувати 
його, проводити серед 
однокласників опитування 
за темою, формувати нави-
чки аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 105)

Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 3b 
(с. 105)

Die Rubrik -en, die 
Wirtschaft -en, die 
Wissenschaft -en.
Впр. 2, 3a (с. 105); РЗ

РЗ Впр. 3b 
(с. 105), 
4b, 5 
(с. 106)

Впр. 4a, 
6 (с. 106); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 106); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

50 Ju-
gend-
maga-
zine

Навчати розповідати про 
популярні молодіжні журна-
ли в Німеччині, складати 
рейтинг журналів за тира-
жем і коментувати його, 
писати повідомлення із 
залученням Інтернету, 
формувати навички аудію-
вання, читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 107)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 107)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 107); РЗ

Der Artikel -, die 
Auflage -n, auflagen-
stark, erscheinen 
(erschien, ist erschie-
nen), herausgeben (gab 
heraus, hat herausge-
geben), das Maga-
zin -e.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 107), 
3b (с. 108); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 107), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 108)

Впр. 3c 
(с. 108)

Впр. 5 
(с. 108); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
5 (с. 108); 
РЗ

51 Was 
steht 
in der 
Zei-
tung?

Навчати розуміти газетні 
статті, розповідати, які 
статті й рубрики подобають-
ся в газеті, писати коротку 
анотацію до статті, формува-
ти навички аудіювання, 
читання, письма й діалогіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 109)

Іменники 
іншомов-
ного 
походжен-
ня.
Впр. 1 
(с. 109); РЗ

Die Überschrift -en, 
das Tattoo -s, das 
Studio -s.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 109), 
3b (с. 110), 
4 (с. 111)

Впр. 5 
(с. 111)

Впр. 2 
(с. 109), 
6 (с. 111)

Впр. 7 
(с. 111); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 111); РЗ

52 Zei-
tung 
und 
Schule

Навчати розповідати про 
роль газети у навчанні, 
писати повідомлення за 
поданим планом, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
мети.
Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 4 
(с. 113)

Recherchieren (recher-
chierte, hat recher-
chiert), Informationen 
vermitteln (vermittelte, 
hat vermittelt), das 
Verständnis für (Akk.), 
Spaß haben.
Впр. 1 (с. 112); РЗ

Впр. 3a 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 112), 
3b (с. 113)

Впр. 5 
(с. 113); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 113); РЗ

53 Zeitun-
gen 
mal 
anders

Навчати розповідати про 
газети-таблоїди, повідомляти 
про газети такого формату 
в Україні, формувати навич-
ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

РЗ Die Tageszeitung -en, 
die Tabloid-Zei-
tung -en, das Tabloid-
Format -e, das Ver-
lagshaus -¨-er, die 
Leserschaft, erreichen 
(erreichte, hat er-
reicht), die Schlagzei-
le -n.
Впр. 1 (с. 114); РЗ

Впр. 3 
(с. 115), 
4 (с. 116)

Впр. 2 
(с. 115), 
5 (с. 116)

Впр. 6 
(с. 116); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 116); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

50 Ju-
gend-
maga-
zine

Навчати розповідати про 
популярні молодіжні журна-
ли в Німеччині, складати 
рейтинг журналів за тира-
жем і коментувати його, 
писати повідомлення із 
залученням Інтернету, 
формувати навички аудію-
вання, читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 107)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 107)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 2 
(с. 107); РЗ

Der Artikel -, die 
Auflage -n, auflagen-
stark, erscheinen 
(erschien, ist erschie-
nen), herausgeben (gab 
heraus, hat herausge-
geben), das Maga-
zin -e.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 107), 
3b (с. 108); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 107), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 108)

Впр. 3c 
(с. 108)

Впр. 5 
(с. 108); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
5 (с. 108); 
РЗ

51 Was 
steht 
in der 
Zei-
tung?

Навчати розуміти газетні 
статті, розповідати, які 
статті й рубрики подобають-
ся в газеті, писати коротку 
анотацію до статті, формува-
ти навички аудіювання, 
читання, письма й діалогіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 109)

Іменники 
іншомов-
ного 
походжен-
ня.
Впр. 1 
(с. 109); РЗ

Die Überschrift -en, 
das Tattoo -s, das 
Studio -s.
РЗ

Впр. 3a 
(с. 109), 
3b (с. 110), 
4 (с. 111)

Впр. 5 
(с. 111)

Впр. 2 
(с. 109), 
6 (с. 111)

Впр. 7 
(с. 111); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 111); РЗ

52 Zei-
tung 
und 
Schule

Навчати розповідати про 
роль газети у навчанні, 
писати повідомлення за 
поданим планом, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
мети.
Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 4 
(с. 113)

Recherchieren (recher-
chierte, hat recher-
chiert), Informationen 
vermitteln (vermittelte, 
hat vermittelt), das 
Verständnis für (Akk.), 
Spaß haben.
Впр. 1 (с. 112); РЗ

Впр. 3a 
(с. 112); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 112), 
3b (с. 113)

Впр. 5 
(с. 113); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 113); РЗ

53 Zeitun-
gen 
mal 
anders

Навчати розповідати про 
газети-таблоїди, повідомляти 
про газети такого формату 
в Україні, формувати навич-
ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

РЗ Die Tageszeitung -en, 
die Tabloid-Zei-
tung -en, das Tabloid-
Format -e, das Ver-
lagshaus -¨-er, die 
Leserschaft, erreichen 
(erreichte, hat er-
reicht), die Schlagzei-
le -n.
Впр. 1 (с. 114); РЗ

Впр. 3 
(с. 115), 
4 (с. 116)

Впр. 2 
(с. 115), 
5 (с. 116)

Впр. 6 
(с. 116); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 116); РЗ
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№ 
уро-
ку

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 Moder-
ne 
Kom-
muni-
ka-
tions-
mittel

Навчати розповідати про 
сучасні засоби комунікації 
та їхнє призначення, вжива-
ючи інфінітивну групу «um 
… zu», формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 117)

Віддієслів-
ні іменни-
ки.
Впр. 1 
(с. 117); РЗ

Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 4 
(с. 118), 5 
(с. 119)

Das Gerät -e, das 
Medium (Medien), der 
Plattenspieler -, der 
Drucker -, das Smart-
phone -s, sich (Dat.) 
vorstellen (stellte sich 
vor, hat sich vorge-
stellt), tippen (tippte, 
hat getippt).
Впр. 2a, 2b (с. 117), 
2c, 3 (веб-сайт) 
(с. 118); РЗ

Впр. 4 
(с. 118)

Впр. 2a 
(с. 117), 
5 (с. 119)

Впр. 6 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 118), 
6 (с. 119); 
РЗ

55 Was 
läuft 
im 
Fernse-
hen?

Навчати називати телевізій-
ні програми, розповідати про 
свої улюблені телевізійні 
передачі, коментувати 
результати опитування про 
улюблені телепередачі, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 120); РЗ

Der Moderator -en, 
die Sendung -en, die 
Fernsehsendung -en, 
die Krimiserie -n, der 
Kanal -¨-e, der 
Sender -, sich an-
schauen (schaute sich, 
hat sich angeschaut), 
zappen (zappte, hat 
gezappt).
Впр. 2 (с. 120); РЗ

Впр. 5 
(с. 121); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 120)

Впр. 3 
(с. 120)

Впр. 6 
(с. 121); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 121); 
РЗ

56 Wie alt 
ist der 
Com-
puter?

Навчати розповідати про 
винаходження комп’ютера, 
описувати відвідування 
Німецького музею, формува-
ти навички читання з пов-
ним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 122)

Der Erfinder -, der 
Rechner -, die Berech-
nung -en, die Taste -n, 
der Bildschirm -e, die 
Tastatur -en, der 
USB-Stick -s, gelten 
(galt, hat gegolten) als 
(Nom.), bestätigen 
(bestätigte, hat bestä-
tigt).
Впр. 2 (с. 122), 
3 (веб-сайт) (с. 123); 
РЗ

Впр. 4b 
(с. 123); 
РЗ

Впр. 4a 
(с. 123), 
5 (с. 124)

Впр. 5 
(с. 124); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 123), 
5 (с. 124); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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 Moder-
ne 
Kom-
muni-
ka-
tions-
mittel

Навчати розповідати про 
сучасні засоби комунікації 
та їхнє призначення, вжива-
ючи інфінітивну групу «um 
… zu», формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 117)

Віддієслів-
ні іменни-
ки.
Впр. 1 
(с. 117); РЗ

Інфінітив-
на група 
«um … 
zu».
Впр. 4 
(с. 118), 5 
(с. 119)

Das Gerät -e, das 
Medium (Medien), der 
Plattenspieler -, der 
Drucker -, das Smart-
phone -s, sich (Dat.) 
vorstellen (stellte sich 
vor, hat sich vorge-
stellt), tippen (tippte, 
hat getippt).
Впр. 2a, 2b (с. 117), 
2c, 3 (веб-сайт) 
(с. 118); РЗ

Впр. 4 
(с. 118)

Впр. 2a 
(с. 117), 
5 (с. 119)

Впр. 6 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 118), 
6 (с. 119); 
РЗ

55 Was 
läuft 
im 
Fernse-
hen?

Навчати називати телевізій-
ні програми, розповідати про 
свої улюблені телевізійні 
передачі, коментувати 
результати опитування про 
улюблені телепередачі, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 120); РЗ

Der Moderator -en, 
die Sendung -en, die 
Fernsehsendung -en, 
die Krimiserie -n, der 
Kanal -¨-e, der 
Sender -, sich an-
schauen (schaute sich, 
hat sich angeschaut), 
zappen (zappte, hat 
gezappt).
Впр. 2 (с. 120); РЗ

Впр. 5 
(с. 121); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 120)

Впр. 3 
(с. 120)

Впр. 6 
(с. 121); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 121); 
РЗ

56 Wie alt 
ist der 
Com-
puter?

Навчати розповідати про 
винаходження комп’ютера, 
описувати відвідування 
Німецького музею, формува-
ти навички читання з пов-
ним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 122)

Der Erfinder -, der 
Rechner -, die Berech-
nung -en, die Taste -n, 
der Bildschirm -e, die 
Tastatur -en, der 
USB-Stick -s, gelten 
(galt, hat gegolten) als 
(Nom.), bestätigen 
(bestätigte, hat bestä-
tigt).
Впр. 2 (с. 122), 
3 (веб-сайт) (с. 123); 
РЗ

Впр. 4b 
(с. 123); 
РЗ

Впр. 4a 
(с. 123), 
5 (с. 124)

Впр. 5 
(с. 124); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 123), 
5 (с. 124); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

57 Das 
Inter-
net — 
ein 
Freund 
oder 
ein 
Feind?

Навчати розповідати про 
популярність мережі Інтер-
нет і про її використання, 
проводити серед однокласни-
ків опитування за темою, 
формувати навички пошуко-
вого читання, аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 125)

Іменники 
іншомовно-
го похо-
дження.
Впр. 1 
(с. 125)

Інфінітив-
на група 
«um … zu».
Впр. 2 
(с. 125); РЗ

Das Blog -s, das 
Internet-Forum 
(-Foren), das Netz -e, 
der Nutzer -, online, 
chatten (chattete, hat 
gechattet), herunterla-
den (lud herunter, hat 
heruntergeladen), 
abrufen (rief ab, hat 
abgerufen).
Впр. 2 (с. 125); РЗ

Впр. 3 
(с. 125), 
4 (с. 126)

Впр. 5 
(веб-
сайт) 
(с. 126)

Впр. 4, 
6 (с. 126)

Впр. 7 
(с. 126); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 126); 
РЗ

58 Das 
Inter-
net — 
ein 
guter 
Helfer 
beim 
Lernen

Навчати розповідати про 
використання Інтернету 
в навчанні, висловлювати 
свою думку про репетитор-
ство онлайн, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 
(с. 129)

Die Internet-Nachhil-
fe -n, das Pass-
wort -¨-er, das Head-
set -s, sich spezialisie-
ren (spezialisierte sich, 
hat sich spezialisiert) 
auf (Akk.), sich ver-
traut machen (machte 
sich vertraut, hat sich 
vertraut gemacht) mit 
(Dat.), sich einloggen 
(loggte sich ein, hat 
sich eingeloggt).
Впр. 1 (с. 127); РЗ

Впр. 2b 
(с. 127), 
3 (с. 128), 
5 (с. 129)

Впр. 2a 
(с. 127), 
4 (с. 129)

РЗ Впр. 5 
(с. 129); 
РЗ

59—
61

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 130), 
4 (с. 131)

Впр. 2 
(с. 130); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оціню-
вання 
(c. 132); 
підготу-
ватися 
до тесто-
вої роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Talkshow-Stunde: Moderne 
Kommunikationsmittel» (с. 224).
Тестова робота № 5 (тестовий зошит)
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№ 
уро-
ку

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

57 Das 
Inter-
net — 
ein 
Freund 
oder 
ein 
Feind?

Навчати розповідати про 
популярність мережі Інтер-
нет і про її використання, 
проводити серед однокласни-
ків опитування за темою, 
формувати навички пошуко-
вого читання, аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 125)

Іменники 
іншомовно-
го похо-
дження.
Впр. 1 
(с. 125)

Інфінітив-
на група 
«um … zu».
Впр. 2 
(с. 125); РЗ

Das Blog -s, das 
Internet-Forum 
(-Foren), das Netz -e, 
der Nutzer -, online, 
chatten (chattete, hat 
gechattet), herunterla-
den (lud herunter, hat 
heruntergeladen), 
abrufen (rief ab, hat 
abgerufen).
Впр. 2 (с. 125); РЗ

Впр. 3 
(с. 125), 
4 (с. 126)

Впр. 5 
(веб-
сайт) 
(с. 126)

Впр. 4, 
6 (с. 126)

Впр. 7 
(с. 126); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 126); 
РЗ

58 Das 
Inter-
net — 
ein 
guter 
Helfer 
beim 
Lernen

Навчати розповідати про 
використання Інтернету 
в навчанні, висловлювати 
свою думку про репетитор-
ство онлайн, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 4 
(с. 129)

Die Internet-Nachhil-
fe -n, das Pass-
wort -¨-er, das Head-
set -s, sich spezialisie-
ren (spezialisierte sich, 
hat sich spezialisiert) 
auf (Akk.), sich ver-
traut machen (machte 
sich vertraut, hat sich 
vertraut gemacht) mit 
(Dat.), sich einloggen 
(loggte sich ein, hat 
sich eingeloggt).
Впр. 1 (с. 127); РЗ

Впр. 2b 
(с. 127), 
3 (с. 128), 
5 (с. 129)

Впр. 2a 
(с. 127), 
4 (с. 129)

РЗ Впр. 5 
(с. 129); 
РЗ

59—
61

Wie-
derho-
lung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 130), 
4 (с. 131)

Впр. 2 
(с. 130); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оціню-
вання 
(c. 132); 
підготу-
ватися 
до тесто-
вої роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Talkshow-Stunde: Moderne 
Kommunikationsmittel» (с. 224).
Тестова робота № 5 (тестовий зошит)
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№ 
уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій
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завданняФоне-
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Граматичний 
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Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

	 Тема	6:	Musik	 (Музика)	 (Уроки	62—77)
62 Musik-

instru-
mente 
und 
Musi-
ker

Навчати називати музичні 
інструменти, розповідати про 
музичні колективи, формува-
ти навички читання з пов-
ним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 2 
(с. 133)

Das Schlagzeug, der 
Kontrabass -¨-e, das 
Keyboard -s, der 
Flügel -, die Trompe-
te -n, die Trommel -n, 
das Horn -¨-er, die 
Violine -n, das Violon-
cello -celli, das Saxo-
phon -e, das Akkorde-
on -s, die Flöte -n, das 
Orchester -, der 
Dirigent -en.
Впр. 1, 2 (с. 133); РЗ

Впр. 4b 
(с. 135), 
5a, 5b 
(веб-
сайт) 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 3, 
4a (с. 134)

Впр. 6 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 133), 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 136); 
РЗ

63 Wel-
ches 
Musik-
instru-
ment 
spielst 
du?

Навчати розповідати, на 
яких інструментах грають 
музиканти в оркестрі й рок-
групі, запитувати в одноліт-
ка, чи вміє він грати на 
якомусь інструменті, й від-
повідати на таке запитання, 
формувати навички аудію-
вання, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 137)

Іменники 
іншомов-
ного 
походжен-
ня.
Впр. 1a 
(с. 137)

Die Band -s, die 
Symphonie -nien.
Впр. 2a (с. 137); РЗ

Впр. 1b 
(с. 137); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 137), 
2b, 3, 4 
(с. 138), 
5 (с. 139)

Впр. 6 
(с. 139); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 139); 
РЗ

64 Kom-
ponis-
ten 
und 
ihre 
Werke

Навчати розповідати про 
видатних німецькомовних 
композиторів, знайомити 
з їхніми творами, навчати 
висловлювати своє враження 
від музики, формувати 
навички аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 140)

Минулий 
час Präte-
ritum 
(повторен-
ня).
Впр. 6 
(с. 142);
РЗ

Die Oper -n, die 
Operette -n, die 
Sonate -n, der Wal-
zer -, schaffen (schuf, 
hat geschaffen), taub.
Впр. 4b (с. 141), 5 
(с. 142); РЗ

Впр. 4a 
(с. 141), 
6 (с. 142)

Впр. 2 
(с. 140), 
3 (с. 141), 
7 (с. 142)

Впр. 5, 
8 (с. 142); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 142); 
РЗ

65 Was 
weißt 
du 
über 
Bach?

Знайомити з біографією 
Йоганна Себастьяна Баха, 
навчати складати коротку 
біографію у вигляді таблиці, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

РЗ Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4, 5a, 
5b (веб-
сайт) 
(с. 145)

Die Orgel -n, entstehen 
(entstand, ist entstan-
den), die Passion, das 
Genie -s.
Впр. 2a (с. 143)

Впр. 3a 
(с. 144), 
3b (с. 145); 
РЗ

Впр. 1a, 
1b, 2b 
(с. 143)

Впр. 6 
(с. 145); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 145); 
РЗ
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Вправи на розвиток 
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Аудію-
вання
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ня

Письмо

	 Тема	6:	Musik	 (Музика)	 (Уроки	62—77)
62 Musik-

instru-
mente 
und 
Musi-
ker

Навчати називати музичні 
інструменти, розповідати про 
музичні колективи, формува-
ти навички читання з пов-
ним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 2 
(с. 133)

Das Schlagzeug, der 
Kontrabass -¨-e, das 
Keyboard -s, der 
Flügel -, die Trompe-
te -n, die Trommel -n, 
das Horn -¨-er, die 
Violine -n, das Violon-
cello -celli, das Saxo-
phon -e, das Akkorde-
on -s, die Flöte -n, das 
Orchester -, der 
Dirigent -en.
Впр. 1, 2 (с. 133); РЗ

Впр. 4b 
(с. 135), 
5a, 5b 
(веб-
сайт) 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 3, 
4a (с. 134)

Впр. 6 
(с. 136); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 133), 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 136); 
РЗ

63 Wel-
ches 
Musik-
instru-
ment 
spielst 
du?

Навчати розповідати, на 
яких інструментах грають 
музиканти в оркестрі й рок-
групі, запитувати в одноліт-
ка, чи вміє він грати на 
якомусь інструменті, й від-
повідати на таке запитання, 
формувати навички аудію-
вання, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 137)

Іменники 
іншомов-
ного 
походжен-
ня.
Впр. 1a 
(с. 137)

Die Band -s, die 
Symphonie -nien.
Впр. 2a (с. 137); РЗ

Впр. 1b 
(с. 137); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 137), 
2b, 3, 4 
(с. 138), 
5 (с. 139)

Впр. 6 
(с. 139); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 139); 
РЗ

64 Kom-
ponis-
ten 
und 
ihre 
Werke

Навчати розповідати про 
видатних німецькомовних 
композиторів, знайомити 
з їхніми творами, навчати 
висловлювати своє враження 
від музики, формувати 
навички аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 140)

Минулий 
час Präte-
ritum 
(повторен-
ня).
Впр. 6 
(с. 142);
РЗ

Die Oper -n, die 
Operette -n, die 
Sonate -n, der Wal-
zer -, schaffen (schuf, 
hat geschaffen), taub.
Впр. 4b (с. 141), 5 
(с. 142); РЗ

Впр. 4a 
(с. 141), 
6 (с. 142)

Впр. 2 
(с. 140), 
3 (с. 141), 
7 (с. 142)

Впр. 5, 
8 (с. 142); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 142); 
РЗ

65 Was 
weißt 
du 
über 
Bach?

Знайомити з біографією 
Йоганна Себастьяна Баха, 
навчати складати коротку 
біографію у вигляді таблиці, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

РЗ Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4, 5a, 
5b (веб-
сайт) 
(с. 145)

Die Orgel -n, entstehen 
(entstand, ist entstan-
den), die Passion, das 
Genie -s.
Впр. 2a (с. 143)

Впр. 3a 
(с. 144), 
3b (с. 145); 
РЗ

Впр. 1a, 
1b, 2b 
(с. 143)

Впр. 6 
(с. 145); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 145); 
РЗ
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66 Ukrai-
nische 
Kompo-
nisten

Навчати розповідати про 
видатних українських 
композиторів, складати 
запитання для вікторини про 
українських композиторів 
і їхню творчість, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 146)

Aufführen (führte auf, 
hat aufgeführt), die 
Kammermusik, das 
Libretto -tti/-s, die 
Bedingung -en.
РЗ

Впр. 4 
(с. 147), 
5, 6 
(веб-
сайт) 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 2, 
3a, 3b 
(с. 146)

Впр. 7 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 6 
(веб-сайт), 
7 (с. 148); 
РЗ

67 Die 
Wiener 
Sänger-
knaben

Навчати розповідати про 
відомий у всьому світі 
Віденський хор хлопчиків, 
використовуючи підрядні 
з’ясувальні речення, форму-
вати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 149)

Підрядне 
з’я су валь не 
речення зі 
сполучни-
ком «dass» 
(повторен-
ня).
Впр. 4, 
5 (веб-
сайт), 6 
(с. 150); РЗ

Der Chor -¨-e, der 
Knabenchor -¨-e, der 
Sängerknabe -n, die 
Konzerttournee -n.
Впр. 2 (с. 149)

Впр. 4 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 3a, 
3b (с. 149)

Впр. 6 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 150); 
РЗ

68 Volks-
musik 
und 
-lieder

Знайомити з творами німець-
кої народної музики, навчати 
складати віршик з поданими 
лексичними одиницями, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 151)

Die Mühle -n, der 
Müller -, der Weizen -, 
klappern (klapperte, 
hat geklappert), 
mahlen (mahlte, hat 
gemahlen).
Впр. 2, 3 (с. 151); РЗ

Впр. 4a 
(с. 152)

Впр. 4b 
(с. 152)

Впр. 5 
(с. 152)

Впр. 6 
(с. 152); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 152); РЗ

69 Musik-
stile

Навчати називати різні 
музичні стилі, розповідати 
про музичні стилі за пода-
ною інформацією, писати 
повідомлення-загадку про 
свій улюблений стиль 
музики, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 153)

Der Rock ’n’ Roll, die 
Popmusik, der Rap, 
der Hip-Hop, der 
Hardrock, das Merk-
mal -e, der Vertreter -, 
die Wurzel -n.
Впр. 2a (с. 153); РЗ

Впр. 3 
(с. 154), 
5a (с. 155); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 153), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 155)

Впр. 2b 
(с. 154), 
5b (с. 155)

Впр. 6 
(с. 155); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 155); 
РЗ
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Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
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Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

66 Ukrai-
nische 
Kompo-
nisten

Навчати розповідати про 
видатних українських 
композиторів, складати 
запитання для вікторини про 
українських композиторів 
і їхню творчість, формувати 
навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 146)

Aufführen (führte auf, 
hat aufgeführt), die 
Kammermusik, das 
Libretto -tti/-s, die 
Bedingung -en.
РЗ

Впр. 4 
(с. 147), 
5, 6 
(веб-
сайт) 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 2, 
3a, 3b 
(с. 146)

Впр. 7 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 6 
(веб-сайт), 
7 (с. 148); 
РЗ

67 Die 
Wiener 
Sänger-
knaben

Навчати розповідати про 
відомий у всьому світі 
Віденський хор хлопчиків, 
використовуючи підрядні 
з’ясувальні речення, форму-
вати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 149)

Підрядне 
з’я су валь не 
речення зі 
сполучни-
ком «dass» 
(повторен-
ня).
Впр. 4, 
5 (веб-
сайт), 6 
(с. 150); РЗ

Der Chor -¨-e, der 
Knabenchor -¨-e, der 
Sängerknabe -n, die 
Konzerttournee -n.
Впр. 2 (с. 149)

Впр. 4 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 3a, 
3b (с. 149)

Впр. 6 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
6 (с. 150); 
РЗ

68 Volks-
musik 
und 
-lieder

Знайомити з творами німець-
кої народної музики, навчати 
складати віршик з поданими 
лексичними одиницями, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 151)

Die Mühle -n, der 
Müller -, der Weizen -, 
klappern (klapperte, 
hat geklappert), 
mahlen (mahlte, hat 
gemahlen).
Впр. 2, 3 (с. 151); РЗ

Впр. 4a 
(с. 152)

Впр. 4b 
(с. 152)

Впр. 5 
(с. 152)

Впр. 6 
(с. 152); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 152); РЗ

69 Musik-
stile

Навчати називати різні 
музичні стилі, розповідати 
про музичні стилі за пода-
ною інформацією, писати 
повідомлення-загадку про 
свій улюблений стиль 
музики, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 153)

Der Rock ’n’ Roll, die 
Popmusik, der Rap, 
der Hip-Hop, der 
Hardrock, das Merk-
mal -e, der Vertreter -, 
die Wurzel -n.
Впр. 2a (с. 153); РЗ

Впр. 3 
(с. 154), 
5a (с. 155); 
РЗ

Впр. 2a 
(с. 153), 
4 (веб-
сайт) 
(с. 155)

Впр. 2b 
(с. 154), 
5b (с. 155)

Впр. 6 
(с. 155); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 155); 
РЗ
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Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
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Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

70 Beliebte 
Musik-
stile

Навчати розповідати про 
улюблені музичні стилі, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою й комен-
тувати його результати, 
формувати навички аудіюван-
ня, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
з’я су валь не 
речення зі 
сполучни-
ком «dass» 
(повторен-
ня).
Впр. 5 
(с. 157)

Sanft, provokant, 
süßlich, echt, offen, 
künstlich.
Впр. 1, 2a, 2b (веб-
сайт) (с. 156)

РЗ Впр. 2a, 
3 (с. 156), 
4, 5 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 157); 
РЗ

Впр. 2b 
(веб-сайт) 
(с. 156), 6 
(с. 157); РЗ

71 Moder-
ne 
deut-
sche 
Sänger 
und 
Bands

Навчати розповідати про 
відомих німецьких виконав-
ців, коментувати рейтинг 
найпопулярніших співаків 
і гуртів, писати повідомлен-
ня про популярного співака, 
популярну співачку або 
популярний гурт з Німеччи-
ни, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 5 
(с. 160)

Der Sänger -, der 
Interpret -en, das 
Album (Alben), die 
Single -s, gelten (galt, 
hat gegolten), der 
Refrain -s.
Впр. 1, 2a (с. 158); РЗ

Впр. 4 
(с. 159), 
6 (с. 161)

Впр. 6 
(с. 161)

Впр. 2a, 
2b (с. 158), 
3a, 3b 
(с. 159), 
5 (с. 160)

Впр. 7 
(с. 161); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 161); РЗ

72 Musik 
in 
meinem 
Leben

Навчати розповідати про 
роль музики в житті люди-
ни, висловлювати своє 
ставлення до музики й по-
рівнювати власну думку з ін-
шими, писати лист у відпо-
відь, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 162)

Eine Rolle spielen 
(spielte, hat gespielt), 
ausdrücken (drückte 
aus, hat ausgedrückt).
РЗ

Впр. 4 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 2a, 
2b, 3 
(с. 162)

Впр. 5 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
5 (с. 163); 
РЗ

73 Ins 
Konzert 
gehen

Навчати робити пропозицію 
щодо відвідання якогось 
концерту й реагувати на такі 
пропозиції (згода/незгода), 
писати повідомлення-загадку 
про свій улюблений гурт або 
свого улюбленого співака, 
формувати навички аудію-
вання, письма й діалогічного 
мовлення

РЗ Das Festival -s, dage-
gen, Lust haben, Mit 
Vergnügen!.
Впр. 2a (с. 164); РЗ

Впр. 2b 
(с. 164)

Впр. 1 
(с. 164), 
3, 4 
(с. 165)

Впр. 5 
(с. 165); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 165); РЗ
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70 Beliebte 
Musik-
stile

Навчати розповідати про 
улюблені музичні стилі, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою й комен-
тувати його результати, 
формувати навички аудіюван-
ня, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
з’я су валь не 
речення зі 
сполучни-
ком «dass» 
(повторен-
ня).
Впр. 5 
(с. 157)

Sanft, provokant, 
süßlich, echt, offen, 
künstlich.
Впр. 1, 2a, 2b (веб-
сайт) (с. 156)

РЗ Впр. 2a, 
3 (с. 156), 
4, 5 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 157); 
РЗ

Впр. 2b 
(веб-сайт) 
(с. 156), 6 
(с. 157); РЗ

71 Moder-
ne 
deut-
sche 
Sänger 
und 
Bands

Навчати розповідати про 
відомих німецьких виконав-
ців, коментувати рейтинг 
найпопулярніших співаків 
і гуртів, писати повідомлен-
ня про популярного співака, 
популярну співачку або 
популярний гурт з Німеччи-
ни, формувати навички 
читання, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення 
причини зі 
сполучни-
ком «weil» 
(повторен-
ня).
Впр. 5 
(с. 160)

Der Sänger -, der 
Interpret -en, das 
Album (Alben), die 
Single -s, gelten (galt, 
hat gegolten), der 
Refrain -s.
Впр. 1, 2a (с. 158); РЗ

Впр. 4 
(с. 159), 
6 (с. 161)

Впр. 6 
(с. 161)

Впр. 2a, 
2b (с. 158), 
3a, 3b 
(с. 159), 
5 (с. 160)

Впр. 7 
(с. 161); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 161); РЗ

72 Musik 
in 
meinem 
Leben

Навчати розповідати про 
роль музики в житті люди-
ни, висловлювати своє 
ставлення до музики й по-
рівнювати власну думку з ін-
шими, писати лист у відпо-
відь, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 162)

Eine Rolle spielen 
(spielte, hat gespielt), 
ausdrücken (drückte 
aus, hat ausgedrückt).
РЗ

Впр. 4 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 2a, 
2b, 3 
(с. 162)

Впр. 5 
(с. 163); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
5 (с. 163); 
РЗ

73 Ins 
Konzert 
gehen

Навчати робити пропозицію 
щодо відвідання якогось 
концерту й реагувати на такі 
пропозиції (згода/незгода), 
писати повідомлення-загадку 
про свій улюблений гурт або 
свого улюбленого співака, 
формувати навички аудію-
вання, письма й діалогічного 
мовлення

РЗ Das Festival -s, dage-
gen, Lust haben, Mit 
Vergnügen!.
Впр. 2a (с. 164); РЗ

Впр. 2b 
(с. 164)

Впр. 1 
(с. 164), 
3, 4 
(с. 165)

Впр. 5 
(с. 165); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 165); РЗ
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74 Be-
kannte 
Fest-
spiele

Навчати розповідати про 
відвідання фестивалю, 
складати програму фестива-
лю, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

РЗ Das Festspiel -e, die 
Bühne -n, die Frei-
lichtfestspiele (Pl.), die 
Vielseitigkeit.
РЗ

Впр. 2 
(с. 166), 
5 (с. 168)

Впр. 3 
(с. 167)

Впр. 1 
(с. 166), 
4 (с. 168)

Впр. 5 
(с. 168); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 166), 5 
(с. 168); 
РЗ

75—
77

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 169), 
4 (с. 170)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 169); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю 
самооці-
нювання 
(c. 172); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Mal- und Musikstunde: Wir 
malen Musik» (с. 224).
Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	Тема	7:	Deutschland	—	Land	und	Leute	 (Німеччина	—	країна	 і	люди)	 (Уроки	78—87)

78 Wir mö-
gen 
Reisen

Навчати називати цілі 
подорожей і транспортні 
засоби, якими можна подо-
рожувати, проводити серед 
однокласників опитування 
за темою, розповідати 
у форматі інтерв’ю про свою 
останню подорож, формувати 
навички аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 173)

Географічні 
власні 
назви.
Впр. 4a, 4b 
(с. 174); РЗ

Bevorzugen (bevorzug-
te, hat bevorzugt), 
unternehmen
(unternahm, hat 
unternommen), die 
Sitte -n.
Впр. 2 (с. 173); РЗ

Впр. 3a, 
3b (веб-
сайт) 
(с. 173)

Впр. 5 
(с. 174), 
6 (с. 175)

Впр. 7 
(с. 175); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт) 
(с. 173), 7 
(с. 175); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

74 Be-
kannte 
Fest-
spiele

Навчати розповідати про 
відвідання фестивалю, 
складати програму фестива-
лю, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

РЗ Das Festspiel -e, die 
Bühne -n, die Frei-
lichtfestspiele (Pl.), die 
Vielseitigkeit.
РЗ

Впр. 2 
(с. 166), 
5 (с. 168)

Впр. 3 
(с. 167)

Впр. 1 
(с. 166), 
4 (с. 168)

Впр. 5 
(с. 168); 
РЗ

Впр. 2 
(веб-сайт) 
(с. 166), 5 
(с. 168); 
РЗ

75—
77

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(про-
ект), 3 
(с. 169), 
4 (с. 170)

Впр. 1 
(про-
ект), 2 
(с. 169); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю 
самооці-
нювання 
(c. 172); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Mal- und Musikstunde: Wir 
malen Musik» (с. 224).
Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	Тема	7:	Deutschland	—	Land	und	Leute	 (Німеччина	—	країна	 і	люди)	 (Уроки	78—87)

78 Wir mö-
gen 
Reisen

Навчати називати цілі 
подорожей і транспортні 
засоби, якими можна подо-
рожувати, проводити серед 
однокласників опитування 
за темою, розповідати 
у форматі інтерв’ю про свою 
останню подорож, формувати 
навички аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 173)

Географічні 
власні 
назви.
Впр. 4a, 4b 
(с. 174); РЗ

Bevorzugen (bevorzug-
te, hat bevorzugt), 
unternehmen
(unternahm, hat 
unternommen), die 
Sitte -n.
Впр. 2 (с. 173); РЗ

Впр. 3a, 
3b (веб-
сайт) 
(с. 173)

Впр. 5 
(с. 174), 
6 (с. 175)

Впр. 7 
(с. 175); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт) 
(с. 173), 7 
(с. 175); 
РЗ
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№ 
уро-
ку

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

79 Kunst 
zu 
reisen

Навчати розповідати про 
поведінку під час подорожі, 
давати поради щодо пра-
вильного поводження 
в чужій місцевості, формува-
ти навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 176)

Наказовий 
спосіб 
(повторен-
ня).
Впр. 5b 
(веб-сайт) 
(с. 177); РЗ

Auf Reisen, der Reisefüh-
rer -, der Rat (Ratschlä-
ge), die Gegend -en, der 
Mitreisende -n, schreien 
(schrie, hat geschrien), 
schimpfen (schimpfte, 
hat geschimpft).
Впр. 1, 2 (с. 176)

Впр. 3 
(с. 176); 
РЗ

Впр. 4, 
5a (с. 177)

Впр. 6 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 177); 
РЗ

80 Deut-
sche 
Land-
schaf-
ten

Навчати називати різні 
ландшафти, розповідати про 
клімат, географічне поло-
ження, ландшафти Німеччи-
ни, виготовляти плакат за 
темою, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 178)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 178)

Географічні 
власні назви.
Впр. 4a, 4b 
(веб-сайт) 
(с. 180)

Das Gewässer -, das 
Tal -¨-er, das Klima, 
die Grenze -n, mild, 
gemäßigt, maritim, 
kontinental, betragen 
(betrug, hat betragen).
Впр. 2 (с. 178), 5 
(с. 180)

Впр. 3 
(с. 179)

РЗ Впр. 6 
(с. 180); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 
6 (с. 180); 
РЗ

81 Deut-
sche 
Bundes-
länder

Навчати розповідати про феде-
ральні землі Німеччини, нази-
ваючи їхні столиці, розташуван-
ня, площу, кількість жителів, 
складати маршрут подорожі Ні-
меччиною, формувати навички 
аудіювання, письма, діалогічно-
го й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 181)

Географічні 
власні 
назви.
РЗ

Nördlich/südlich/
westlich/östlich von ... 
liegen.
Впр. 1b (с. 181); РЗ

Впр. 3 
(с. 184)

Впр. 1b 
(с. 181), 
1b (с. 182), 
4 (с. 184)

Впр. 5 
(с. 184); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 184); РЗ

82 Deut-
sche 
Städte

Навчати розповідати про 
німецькі міста, використову-
ючи подану інформацію 
й географічну карту, форму-
вати навички аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 185)

Підряд-
не речення 
причини зі 
сполучником 
«weil» (по-
вторення).
Впр. 3 
(с. 186)

Географічні 
власні назви.
Впр. 5 
(с. 187); РЗ

Die Metropole -n, die 
Schwebebahn -en, 
herstellen (stellte her, 
hat hergestellt), 
stammen (stammte, 
hat gestammt) aus 
(Dat.).
Впр. 2a, 2b, 2c 
(с. 185); РЗ

Впр. 4 
(с. 187)

Впр. 3 
(с. 186), 
5, 6 
(с. 187)

Впр. 7 
(с. 187); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 187); РЗ
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№ 
уро-
ку

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

79 Kunst 
zu 
reisen

Навчати розповідати про 
поведінку під час подорожі, 
давати поради щодо пра-
вильного поводження 
в чужій місцевості, формува-
ти навички читання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 176)

Наказовий 
спосіб 
(повторен-
ня).
Впр. 5b 
(веб-сайт) 
(с. 177); РЗ

Auf Reisen, der Reisefüh-
rer -, der Rat (Ratschlä-
ge), die Gegend -en, der 
Mitreisende -n, schreien 
(schrie, hat geschrien), 
schimpfen (schimpfte, 
hat geschimpft).
Впр. 1, 2 (с. 176)

Впр. 3 
(с. 176); 
РЗ

Впр. 4, 
5a (с. 177)

Впр. 6 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 
6 (с. 177); 
РЗ

80 Deut-
sche 
Land-
schaf-
ten

Навчати називати різні 
ландшафти, розповідати про 
клімат, географічне поло-
ження, ландшафти Німеччи-
ни, виготовляти плакат за 
темою, формувати навички 
читання з повним розумін-
ням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 178)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 178)

Географічні 
власні назви.
Впр. 4a, 4b 
(веб-сайт) 
(с. 180)

Das Gewässer -, das 
Tal -¨-er, das Klima, 
die Grenze -n, mild, 
gemäßigt, maritim, 
kontinental, betragen 
(betrug, hat betragen).
Впр. 2 (с. 178), 5 
(с. 180)

Впр. 3 
(с. 179)

РЗ Впр. 6 
(с. 180); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 
6 (с. 180); 
РЗ

81 Deut-
sche 
Bundes-
länder

Навчати розповідати про феде-
ральні землі Німеччини, нази-
ваючи їхні столиці, розташуван-
ня, площу, кількість жителів, 
складати маршрут подорожі Ні-
меччиною, формувати навички 
аудіювання, письма, діалогічно-
го й монологічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 181)

Географічні 
власні 
назви.
РЗ

Nördlich/südlich/
westlich/östlich von ... 
liegen.
Впр. 1b (с. 181); РЗ

Впр. 3 
(с. 184)

Впр. 1b 
(с. 181), 
1b (с. 182), 
4 (с. 184)

Впр. 5 
(с. 184); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 184); РЗ

82 Deut-
sche 
Städte

Навчати розповідати про 
німецькі міста, використову-
ючи подану інформацію 
й географічну карту, форму-
вати навички аудіювання, 
письма, діалогічного й моно-
логічного мовлення

Впр. 1 
(с. 185)

Підряд-
не речення 
причини зі 
сполучником 
«weil» (по-
вторення).
Впр. 3 
(с. 186)

Географічні 
власні назви.
Впр. 5 
(с. 187); РЗ

Die Metropole -n, die 
Schwebebahn -en, 
herstellen (stellte her, 
hat hergestellt), 
stammen (stammte, 
hat gestammt) aus 
(Dat.).
Впр. 2a, 2b, 2c 
(с. 185); РЗ

Впр. 4 
(с. 187)

Впр. 3 
(с. 186), 
5, 6 
(с. 187)

Впр. 7 
(с. 187); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 187); РЗ
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№ 
уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій

Вправи на розвиток 
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Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

83 Prima 
Klima

Навчати розповідати про 
національний заповідник на 
Північному морі й про 
проекти з питань захисту 
навколишнього середовища, 
писати лист у відповідь, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 188)

Die Ebbe -n, die 
Flut -en, klimafreund-
lich, der Klimawandel, 
der Klimaschutz, die 
Küste -n, das Watten-
meer -e, das Weltna-
turerbe.
РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 189); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 188), 
4 (с. 189)

Впр. 5 
(с. 189); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт), 
5 (с. 189); 
РЗ

84 Die 
Bevölke-
rung 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про 
населення Німеччини, 
писати повідомлення про 
населення України в по-
рівнянні з Німеччиною, 
формувати навички аудію-
вання, письма, діалогічно-
го й монологічного мовлен-
ня

Впр. 1 
(с. 190)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 190); РЗ

Der Ausländer -, das 
Ballungszentrum -zent-
ren, dicht besiedelt, 
verteilt.
Впр. 3 (с. 190); РЗ

Впр. 4 
(с. 190)

Впр. 2 
(с. 190), 
5 (с. 191)

Впр. 6 
(с. 191); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 191); РЗ

85—
87

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
3, 4 
(с. 192)

Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 192); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оцінюван-
ня 
(c. 193); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Präsentationsstunde: Deutschland 
in Zahlen» (с. 224).
Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
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№ 
уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій

Вправи на розвиток 
мовленнєвих компетенцій

Домашнє 
завданняФоне-
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Граматичний 
матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

83 Prima 
Klima

Навчати розповідати про 
національний заповідник на 
Північному морі й про 
проекти з питань захисту 
навколишнього середовища, 
писати лист у відповідь, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1 
(с. 188)

Die Ebbe -n, die 
Flut -en, klimafreund-
lich, der Klimawandel, 
der Klimaschutz, die 
Küste -n, das Watten-
meer -e, das Weltna-
turerbe.
РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 189); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 188), 
4 (с. 189)

Впр. 5 
(с. 189); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт), 
5 (с. 189); 
РЗ

84 Die 
Bevölke-
rung 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про 
населення Німеччини, 
писати повідомлення про 
населення України в по-
рівнянні з Німеччиною, 
формувати навички аудію-
вання, письма, діалогічно-
го й монологічного мовлен-
ня

Впр. 1 
(с. 190)

Множина 
іменників 
(повторен-
ня).
Впр. 1 
(с. 190); РЗ

Der Ausländer -, das 
Ballungszentrum -zent-
ren, dicht besiedelt, 
verteilt.
Впр. 3 (с. 190); РЗ

Впр. 4 
(с. 190)

Впр. 2 
(с. 190), 
5 (с. 191)

Впр. 6 
(с. 191); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 191); РЗ

85—
87

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
3, 4 
(с. 192)

Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 192); 
РЗ

Заповни-
ти табли-
цю само-
оцінюван-
ня 
(c. 193); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Präsentationsstunde: Deutschland 
in Zahlen» (с. 224).
Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
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уро-
ку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток 
лінгвістичних 
компетенцій
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вання

Мовлен-
ня

Письмо

	Тема	8:	Die	Ukraine	—	Land	und	Leute	 (Україна	—	країна	 і	люди)	 (Уроки	88—96)

88 Die 
Ukraine 
ist 
mein 
Heimat-
land

Навчати називати країни, 
з якими межує Україна, 
розповідати про ландшафти 
України — річки, гори, 
острови тощо, описувати 
ландшафти й клімат рідної 
місцевості, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

РЗ Das Tiefland -¨-er, die 
Steppenzone -n, das 
Sumpfgebiet -e,
der Mittelpunkt -e, die 
Eidechse -n, die 
Schlange -n, der 
Wal -e.
Впр. 1 (с. 194); РЗ

Впр. 3 
(с. 195), 
4 (с. 196)

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 195)

Впр. 2 
(с. 194)

Впр. 5 
(с. 196); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 195), 5 
(с. 196); 
РЗ

89 Das ist 
unser 
Land

Навчати повідомляти голов-
ні відомості про Україну, 
готувати презентацію рідної 
місцевості, формувати 
навички аудіювання, пись-
ма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 197)

Überwiegend, flach, 
gebirgig, das Staats-
oberhaupt -¨-er, der 
Abgeordnete -n, die 
Unabhängigkeit, der 
Stausee -n.
Впр. 2a, 2b (с. 197), 4 
(с. 198); РЗ

Впр. 3 
(с. 197)

Впр. 5 
(с. 198)

Впр. 6 
(с. 198); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 198); 
РЗ

90 Die 
Ukraine 
geogra-
fisch 
gesehen

Навчати розповідати про 
географічне положення 
й клімат України, писати 
лист у відповідь, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 199)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 199); РЗ

Maritim, feucht, das 
Flachland, das Be-
cken -, umspülen 
(umspülte, hat um-
spült).
Впр. 2 (с. 199); РЗ

Впр. 3 
(с. 199), 
4 (с. 200)

Впр. 5 
(с. 200)

Впр. 6 
(с. 200); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 200); 
РЗ

91 Die 
Bevöl-
kerung 
der 
Ukraine

Навчати розповідати про 
населення України, коменту-
вати статистику про націо-
нальності, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1a 
(с. 201)

Die Agglomeration -en, 
der Ballungsraum -¨-e, 
beherrschen (be-
herrschte, hat be-
herrscht), zweitgrößt…
Впр. 1b (с. 201); РЗ

Впр. 3 
(с. 201); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 201), 
4 (с. 202)

Впр. 4 
(с. 202); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 202); 
РЗ
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№ 
уро-
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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	8:	Die	Ukraine	—	Land	und	Leute	 (Україна	—	країна	 і	люди)	 (Уроки	88—96)

88 Die 
Ukraine 
ist 
mein 
Heimat-
land

Навчати називати країни, 
з якими межує Україна, 
розповідати про ландшафти 
України — річки, гори, 
острови тощо, описувати 
ландшафти й клімат рідної 
місцевості, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, письма й моно-
логічного мовлення

РЗ Das Tiefland -¨-er, die 
Steppenzone -n, das 
Sumpfgebiet -e,
der Mittelpunkt -e, die 
Eidechse -n, die 
Schlange -n, der 
Wal -e.
Впр. 1 (с. 194); РЗ

Впр. 3 
(с. 195), 
4 (с. 196)

Впр. 3 
(веб-
сайт) 
(с. 195)

Впр. 2 
(с. 194)

Впр. 5 
(с. 196); 
РЗ

Впр. 3 
(веб-сайт) 
(с. 195), 5 
(с. 196); 
РЗ

89 Das ist 
unser 
Land

Навчати повідомляти голов-
ні відомості про Україну, 
готувати презентацію рідної 
місцевості, формувати 
навички аудіювання, пись-
ма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 197)

Überwiegend, flach, 
gebirgig, das Staats-
oberhaupt -¨-er, der 
Abgeordnete -n, die 
Unabhängigkeit, der 
Stausee -n.
Впр. 2a, 2b (с. 197), 4 
(с. 198); РЗ

Впр. 3 
(с. 197)

Впр. 5 
(с. 198)

Впр. 6 
(с. 198); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 198); 
РЗ

90 Die 
Ukraine 
geogra-
fisch 
gesehen

Навчати розповідати про 
географічне положення 
й клімат України, писати 
лист у відповідь, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 199)

Словотвір: 
складні 
слова.
Впр. 1 
(с. 199); РЗ

Maritim, feucht, das 
Flachland, das Be-
cken -, umspülen 
(umspülte, hat um-
spült).
Впр. 2 (с. 199); РЗ

Впр. 3 
(с. 199), 
4 (с. 200)

Впр. 5 
(с. 200)

Впр. 6 
(с. 200); 
РЗ

Впр. 4 
(веб-сайт), 
6 (с. 200); 
РЗ

91 Die 
Bevöl-
kerung 
der 
Ukraine

Навчати розповідати про 
населення України, коменту-
вати статистику про націо-
нальності, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1a 
(с. 201)

Die Agglomeration -en, 
der Ballungsraum -¨-e, 
beherrschen (be-
herrschte, hat be-
herrscht), zweitgrößt…
Впр. 1b (с. 201); РЗ

Впр. 3 
(с. 201); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 201), 
4 (с. 202)

Впр. 4 
(с. 202); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 202); 
РЗ
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92 Das 
Land 
und 
seine 
Leute

Навчати розповідати про 
населення, національності, 
релігію, мови в Україні, 
реконструювати текст, 
формувати навички читан-
ня, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 203)

Unabhängig, die 
Schriftsprache -n, eine 
Sprache beherrschen 
(beherrschte, hat 
beherrscht).
Впр. 1 (с. 203); РЗ

Впр. 3 
(с. 204)

Впр. 3 
(с. 204)

Впр. 2a, 
2b (с. 203), 
4 (с. 205)

Впр. 5 
(с. 205); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 205); РЗ

93 Be-
rühmte 
Ukrai-
ner

Навчати розповідати про 
видатних українців, склада-
ти біографію у вигляді 
таблиці, писати повідомлен-
ня за поданою інформацією, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 206)

Минулий 
час Präteri-
tum (повто-
рення)

Die Auszeichnung -en, 
zählen (zählte, hat 
gezählt) zu (Dat.), sich 
beschäftigen (beschäf-
tigte sich, hat sich 
beschäftigt) mit (Dat.).
Впр. 3a (с. 206)

Впр. 4 
(с. 207), 
5 (веб-
сайт) 
(с. 208); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 206), 
3b (с. 207), 
6 (с. 208)

Впр. 7 
(с. 208); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 208); 
РЗ

94—
96

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 209), 
4—6 
(с. 210)

Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 209); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооціню-
вання 
(c. 211); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Fotocollage: Unser Heimatland» 
(с. 224).
Тестова робота № 8 (тестовий зошит).
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлен-
ня (Тестовий зошит)

Ще дев’ять уроків на рік передбачено для роботи над додатковими текстами  
для формування навичок читання (за книгою для читання).
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Аудію-
вання

Мовлен-
ня

Письмо

92 Das 
Land 
und 
seine 
Leute

Навчати розповідати про 
населення, національності, 
релігію, мови в Україні, 
реконструювати текст, 
формувати навички читан-
ня, аудіювання, письма 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 203)

Unabhängig, die 
Schriftsprache -n, eine 
Sprache beherrschen 
(beherrschte, hat 
beherrscht).
Впр. 1 (с. 203); РЗ

Впр. 3 
(с. 204)

Впр. 3 
(с. 204)

Впр. 2a, 
2b (с. 203), 
4 (с. 205)

Впр. 5 
(с. 205); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 205); РЗ

93 Be-
rühmte 
Ukrai-
ner

Навчати розповідати про 
видатних українців, склада-
ти біографію у вигляді 
таблиці, писати повідомлен-
ня за поданою інформацією, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 206)

Минулий 
час Präteri-
tum (повто-
рення)

Die Auszeichnung -en, 
zählen (zählte, hat 
gezählt) zu (Dat.), sich 
beschäftigen (beschäf-
tigte sich, hat sich 
beschäftigt) mit (Dat.).
Впр. 3a (с. 206)

Впр. 4 
(с. 207), 
5 (веб-
сайт) 
(с. 208); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 206), 
3b (с. 207), 
6 (с. 208)

Впр. 7 
(с. 208); 
РЗ

Впр. 5 
(веб-сайт), 
7 (с. 208); 
РЗ

94—
96

Wieder-
holung

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

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект) 
(с. 209), 
4—6 
(с. 210)

Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 209); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооціню-
вання 
(c. 211); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи 
(веб-сайт)

Додаткова проектна робота «Fotocollage: Unser Heimatland» 
(с. 224).
Тестова робота № 8 (тестовий зошит).
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлен-
ня (Тестовий зошит)

Ще дев’ять уроків на рік передбачено для роботи над додатковими текстами  
для формування навичок читання (за книгою для читання).
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