
№ Дата Тема та  

підтема 

Матеріал для 

повторення 

Лексика Граматика Аудіювання Читання. 

Письмо 

Говоріння Д/З 

1.  Повторення 

вивченого у 

2класі 

„Sommer“ 

Лексика до теми 

 

«Літо» Просте розповідне 

речення 

Текст „Der 

Sommer“ 

 Діалог за 

темою 

 

2.   Sommerferien  Назви літніх 

місяців. 

Дієслова 

schwimmen, 

helfen, lesen, 

fernsehen. 

Питальне речення  Текст 

„Sommerferien“ 

Бесіда за 

темою 

 

3.  Singspiel „Der 

Wolf und die 

Hexe“ 

Відмінювання  

слабких дієслів у   

Präsens  

 Hexe,zaubern, 

Zauberspruch  

Präsens, слабкі 

дієслова 

Hörgeschichte 

„Der Wolf und 

die Hexe“ 

Впр 3 а, в, ст. 

62-63 (рз) 

 Впр. 3в, 

ст.63(рз) 

4.  ____ „____ Ознайомлення з 

Perfekt на рівні 

інтуїтивного 

розпізнавання 

Der Wolf hat 

Hoppel gefangen. 

Der Rabe hat alles 

gesehen. 

Präsens, сильні 

дієслова 

Hörgeschichte 

„Der Wolf und 

die Hexe“ 

 Переказ за 

опорою 

 

5.  Der Zirkus 

kommt 

Дні тижня, 

кількісні 

числівники до 

10, відмінюваня 

дієслів у 

теп.часі: 

kommen,gehen. 

Модальні 

дієслова dürfen, 

möchten. Лекс. 

структури:Ich 

weiß nicht. Um 3 

Uhr, um 8 Uhr 

abends,  

Відмінювання 

дієслів dürfen, 

möchten  у Präsens. 

Пісня „Der 

Zirkus 

kommt“. 

Вправи до 

теми 

Діалог „Tassilo 

kommt“ 

 Впр.1 

Вивч. 

пісню 

6.   Wann findet 

die 

Aufführung 

statt? 

Питальне слово 

„wann“,інтонація 

у питальному  

реченні. 

Am Donnerstag, 

am Montag, um 

drei... 

Питальне речення 

з питальним 

словом, порядок 

слів. 

„Tassilo 

kommt“ 

„Noch drei 

Tage“ 

Діалогічне 

мовлення, 

впр.2,3,ст.6 

Впр.1, 

ст.6(рз). 

Впр.4, 

ст.7(п) 
7.   Was macht 

Martin  jeden 

Tag? 

Дієслова у 

3ос.одн. теп.ч.: 

spielen,gehen, 

fernsehen, 

Тренувальні 

вправи на 

закріплення 

прийменника am 

   Опис дозвілля 

Мартіна  з 

опорою на 

малюнки 

Впр. 

a,b,c; 

ст.7(рз) 



basteln. (am Freitag). 

8.   Was macht  

Susi  am 

Samstag 

„essen“ у Präsens Закріплення 

кількісних 

числівників від 1 

до 12 при 

визначенні часу. 

Дієслова з 

відокремлюваним 

префіксом, 

порядок слів у 

питальному та 

розповідному 

реченні:впр.3 a,b, 

ст.8 (рз). 

  Розповідь з 

опорою на 

малюнки, 

впр.3а(рз) 

Впр.3с, 

Впр.4, 

ст.8(рз) 

9.   Es ist sehr toll 

im Zirkus! 

Назви тварин 

Словн.диктант 

на повторення 

лексики 5- 8 

уроків. 

Професії, 

пов’язані з 

діяльністю у 

цирку: Clown, 

Dompteur, 

Jongleur, Akrobat. 

 

Контрольні впр. з 

граматики (am, 

um, wann). 

Текст „Das 

mach Susi am 

Samstag“ , 

письмове 

тестове 

завдання. 

Текст „ Der 

Zirkusdirektor“ 

 Впр.1, 

ст.8(п), 

вир.чит. 

впр.5, 

ст.9(рз). 

10.   Welche Tiere 

gibt es im 

Zirkus? 

Imperativ 

(Spring! Mach 

auf!) 

Glauben, zeigen, 

klettern, Rad 

fahren, Männchen 

machen, ganz toll, 

wie ein(eine)... 

Закріплення мод. 

дієсл. „können“, 

поширене 

розповідне 

речення з 

порівнянням(Ich 

kann schwimmen 

wie ein Fisch). 

  Складання 

міні-сценок за 

опорою, 

впр.3,ст.9(п) 

Впр.6,7, 

ст.9-10 

(рз), 

Впр.4, 

ст.10(п) 

11.   Was kann ich? Назви тварин, 

вживання 

неознач. артикл. 

Закріплення 

лексики. 

Вживання 

неознач. артикл. 

при порівнянні 

  Гра на 

розвиток 

діалог. мовл. 

впр.5, ст.10(п). 

Впр.8аb, 

Ст.10 

(рз) 

12.  Im Reich der 

Tiere 

(Tierwelt) 

Назви тварин, 

порівняння 

Множина 

іменників – назв 

тварин, 

keine Angst haben, 

Дієслово 

„möchten“ 

(mögen), його 

значення та 

 „Tassilo, das 

Zirkuskind“ 

Обговорення  

тексту, ст.12  

Впр.11 

a,b,c;кас. 

Ст.12(рз) 



reiten, bleiben, 

überall,schade 

вживання 

13.  Was machen 

die Tiere im 

Zirkus? 

Особові 

займенники er, 

sie, es.  

Числівники в 

межах від 1 до 

100. 

Тренувальні 

вправи на 

вживання ос. 

займеників er, sie, 

es  

Впр.9,  10, 

ст.12 

Складання 

«веселих 

речень», 

впр.12, ст.13 

 Впр.14 

a,b,c; 

ст.14(рз) 

14.   Wir sehen 

viele Tiere. 

Wie sind sie? 

Wie sehen sie 

aus?  

 Quatsch machen, 

das Baby, der 

Floh, müde, stark, 

lieb, Handstand 

machen 

 Контроль 
аудіювання 

Lesegeschichte  

„Die Tierschau“ 

 Впр.2 

ст.14(п), 

Впр.15,16 

ст. 15(рз) 

15.   Wir spielen 

Zirkus 

 Закріплення 

лексики  

Закріплення 

граматики 

   Повтор. 

теми 

16.  Контрольна  робота з теми “Der Zirkus kommt“.    

17.  Аналіз  контрольної  роботи. Робота  над  

Граматичне завд. 

помилками.  

Диктант.  

  

18.  Wir feiern 

Geburtstag 

Ich habe bald 

Geburtstag 

Іменники з 

неознач. арт. в 

Akk. 

einladen, das 

Skateboard, das 

Fahrrad, der 

Gameboy, die 

Ohrringe, die 

Rollschuhe, die 

Eisenbahn. 

ЛО: Darf ich  eine 

Party machen? 

Ach, Mist! Mal 

sehen!Wie bitte? 

Ich wünsche mir... 

Das ist zu viel  

Тренування 

вживання 

іменників з 

неозначеним 

артиклем та без 

артикля у 

множині у Akk. У 

структурі Ich 

möchte..., Ich 

wünsche mir... 

Впр. 1-4, 

ст.18(рз) 

 Виразне 

читання 

діалогів та їх 

інсценування 

Впр.1,2, ст.18. 

Впр.2, 

ст.16(рз), 

Впр1/2, ст 

18 (п), 

Напам’ять 

 



19.  Viele Wünsche  Der Teddybär, 

Baukasten, 

Walkman, 

Lastwagen, Kran, 

das Schiff, das 

Springseil, die 

Handpuppe... 

Закріплення 

структури  „Ich 

wünsche mir...“ 

 Текст до теми Гра, впр5, 

ст.19(п) 

Впр. 5abc 

Ст.18(рз) 

20.  Ich wünsche 

mir... 

 Der Kasperl, die 

Hexe, der Besen, 

das Kopftuch, der 

König, die Krone, 

der  Hut, das 

Gespenst, das 

Spiel... 

_____ „_____ Пісня „Іch 

wünsche mir 

ganz viel“ 

Текстове 

завдання до 

тексту пісні 

Переказ тексту 

(монолог. 

мовлення) 

Впр.7, 

ст.19(п), 

повт. 

лексику з 

теми 

21.  Wann hast du 

Geburtstag? 

Назви днів 

тижня, місяців 

Самостійна 

робота(контроль 

вивченої лексики, 

структура „Іch 

wünsche mir...“) 

  Контроль 
письма 

Діалогічне 

мовлення, 

впр.1, ст.22 

„Daniel ist 

traurig“ 

Впр.8,9, 

ст.20(рз) 

22.  ____ „____ Кількісні та 

порядкові 

числівники від 

1до 12 

Traurig, die  

Überraschung, die 

Demokration. 

Порядкові 

числівники від 1 

до 31. 

Впр.3,4, 

ст.22(п), 

впр.6, 

ст.23+запитан. 

до діалогу  

 Впр.5, ст.23, 

діалог. 

мовлення, 

впр.6, ст.23   

Впр. 6 

Напам., 

Відпов., 

на питан., 

впр.10, 

ст.21(рз) 

 

 
23.  Einladung  Tut mir leid, 

Schade, 

Die Vorbereitung, 

anrufen.  

Imperativ : Ruf  

bitte an! Gruß 

Vera! 

Впр.9, ст.24(п)  Складання 

діалогів(розмов 

по телефону) із 

використаням 

нової лексики, 

впр.8а,в, ст.24 

Впр.8, 

ст.24(п), 

скл. свій 

діалог. 



24.  Wir feuern Назви свят Festtage: Sankt 

Martin, 

Nikolaustag, 

Weihnachten, 

Neujahr, Ostern 

Питальне речення 

з „wann“ 

Впр. 3, ст.26   Впр.12, ст 

22(рз) 

25.  Was hast du zu 

deinem 

Geburtstag 

bekommen? 

Модальне 

дієслово 

„können“, впр.12. 

ст. 22(рз) 

Bekommen, lass 

mal sehen! 

Von, brauchen 

Perfekt 2ос.одн. з 

дієсловом 

„bekommen“, 

іменники з 

неознач. арт. після 

„brauchen“ 

  Впр.5, ст.27(п) Впр.14, 

ст.23(рз), 

впр.5, 

ст.27(п), 

напам. 

26.  Auf Daniels 

Geburtstags- 

party 

 Schmecken, 

schmeckt es? 

Perfekt 3ос.одн 

Jörg hat... 

bekommen. 

   Впр.16в, 

ст.24(рз) 

27.  Die 

Geburtstags- 

party 

  Пит.слова „wann“, 

„warum“, „wie“, 

„wer“, „was“ 

  Впр. 17 а,в, 

ст.24, 

складання 

історії за 

малюнками 

Впр. 

17c,d, 

ст.25(рз) 

Повторен. 

28.  Контрольна  робота з теми „Geburtstag“      

29.  Аналіз  контрольної  роботи. 

Впр. на закр. 

лекс. і грамат.  

матеріалу 

Робота  над  помилками.    

30.  Schule bei uns 

und anderswo 

Шкільні 

предмети 

Heimat und 

Sachkunde(HSK), 

Kunsterziehung, 

Textilarbeit, 

Religion 

 Впр.1, ст.29“ 

„Der Neue“, 

впр.3, ст.30(п)   

 Пісня „Na so 

was!“ст.30 

Впр.2, 

ст.26(рз) 

31.  Mein  

 Stundenplan 

Порядкові 

числівники 

 Закріплення 

порядкових 

Впр.6, ст.30(п)  Розповідь про 

свій розклад 

Впр.3 а,в, 

ст.27(рз) 



числівн.( In der 

ersten Stunde) 

Мод. дієсл.  

müssen 

уроків 

32.  Was haben wir 

heute? 

 Ich mag gern... 

Ich darf... 

Ich muss... 

Мод. дієсл. 

mögen, 

dürfen,müssen 

(тренув. вправи) 

Впр. 9, 

ст.32(п) 

 Переказ листа; 

впр.6, ст.28(рз)  

Впр.6, 

ст.28(рз), 

відпов. на 

лист 
33.  In der Stunde  Flüstern rufen, 

verstehen, Angst 

haben, langsam, 

freundlich 

  Контроль 
читання  

Пісня „Wir 

haben heute 

Kunst“,ст. 32(п) 

Впр.9, 

ст.32(п) 

34.  Wie spät ist 

es? 

Кількісні 

числівники  

Wie spät ist es? 

Uhr, Uhrzeit. Die 

Schule ist gleich 

aus. 

Vor, nach, halb, 

Viertel. 

Закріплення 

структури „Wie 

spät ist 

es?“,значення 

прийменників vor, 

nach 

Впр.3, ст.34(п)  Впр. 1, 

ст.33(п), діалог  

Впр.9(в), 

ст.30(рз), 

Впр.1,2, 

ст.33(п) 

35.  Marcos Tag  Vergesen 

Das macht nichts. 

So geht das nicht. 

Perfekt 1ос.одн. з 

дієсловом 

„vergessen“ 

Впр.5, ст.34(п)  Розповідь 

„Marcos Tag“ з 

опорою на 

малюнки, 

впр.10, 31(рз), 

впр.5, ст34(п). 

 

36.  Alle meine 

Schulsachen 

Назви шкільного 

приладдя; 

Imperativ (Nimm 

einen Bleistift 

bitte) 

Назви шкільного 

приладдя у 

множині 

Закріплення 

Perfekt з 

«vergessen» , 

вживання 

іменників з неозн. 

арт. після haben та 

з присв. займ. 

mein,  запереч. 

kein. 

Впр.1 ав, 

ст.36(п) 

 Впр. 1с, 

ст.36(п) 

Впр.14- 

15, 

ст.33(рз) 



37.  Was brauchen 

wir für die 

Stunde? 

____ „____ _____ „_____ ______ „______ 

Тренування з 

brauchen 

  Впр.4, ст.37(п) Впр. 16, 

ст.34(рз) 

38.  In Planetinos 

Schule 

Мод. дієслово 

„dürfen“ 

Ankommen, 

erklären, die Tfel 

sauber machen, 

das Fenster 

aufmachen, die 

Bücher austeilen, 

die Hefte 

einsmmeln; Darf 

ich raus? 

Пит. реч. з мод. 

дієсловом 

„dürfen“ при 

запитанні 

дозволу. 

 

Впр.2, ст.39   Впр.17, 

ст.34 

39.  Die Schule bei 

uns und in 

anderem Land 

 Die Schuluniform  Розповідь 

вчителя про 

школу в 

Україні і 

Німеччині 

 Складання 

розповіді про 

свою школу за 

опорою 

Впр. 19, 

ст35(рз) 

40.  Meine Schule  Шкільна лексика Тренування 

вивчених 

структур 

  Контроль 
монологічн. 
мовлення 

 

41.  Контрольна  робота з теми „Schule“      

42.  Аналіз  контрольної  роботи. Робота  над  помилками.    

43.  Jahreszeiten 

und Feste. 

Winter 

Пори року Der Weg, weit, 

zudecken, sich 

setzen 

Зворотнє дієслово 

„sich setzen“ 

 Текст про 

зиму“Das 

Wetter im 

Winter“ 

Пісня “Schnee-

flöckchen“ 

Впр. 1, 

ст.83(п), 

напам’ять 

44.  Winter in 

Deutschland 

 Schlitten / 

Snowboard fahren, 

einen Schneemann 

bauen...  

Будова 

розповідного 

речення з 

модальн. дієсл. 

  Складання 

розповіді про 

зиму в 

Німеччині 

Підгот. 

розповідь 

з теми 



45.  Advent 

Nikolaustag 

Пісня“Nikolaus, 

kommst du ...?“ 

  Der 

Adventskranz, das 

Adventsgesteck, 

anzünden, die 

Schleife, stecken, 

das 

Transparentpapier,  

ausschneiden, 

falten, aufkleben, 

ans Fenster 

hängen 

Мод. дієсл. 

„können“; Perfekt 

mit „sein“. (Ich bin 

aufgestanden). 

Впр.1,2, ст. 84 Пісня „Leise 

rieselt der 

Schnee“ 

Розповідь про 

Advent та 

святкування в 

Німеччині 

Nikolaustag,. 

Впр. 3, 

ст.85(п) 

46.  Weihnachtszeit 

in  

Deutschland 

 Der 

Christkindmarkt, 

aussehen, die 

Stadt(Städte), 

feiern, einkaufen  

     

47.  Повторення  вивченого.     Контроль 
монологічн. 
мовлення 

 

48.  Підсумковий урок. Контроль 

вивченої лексики 

     

 


