
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 1 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова : підруч. для 1 кл. закл. загальноосвітн. серед. освіт. / С.І. 

Сотнікова, Г. В. Гоголєва.— Харків : Вид-во «Ранок», 2008. 

https://portfel.info/load/1_klas/nimecka_mova/sotnikova_2018_rik/71-1-0-25688 

Німецька мова: підруч. для 1 кл. закл. загальноосвітн. серед. освіт. / О.О. 

Паршикова, Г.М. Мельничук, Л.П. Савченко, М.М. Сидоренко, Л.В. Горбач., - К., 

Грамота, 2012  

https://portfel.info/load/1_klas/nimecka_mova/parshikova/71-1-0-815 

 

 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Привіт усім! 

(Hallo!)  

 

Вітання / прощання Граматична 

компетенція: 

 

Лексична 

компетенція: 

 

2 Як тебе звати? 

(Wie heißt du?) 
представляти себе  іменник в називному 

відмінку 

дієслово  sein в однині 

особові займенники 

(ich, du, er, sie, es) 

присвійні займенники 

(mein, meine, dein, 

deine) 

кількісні числівники 

від 1 до 10 

речення з Ja / Nein 

Члени сім’ї  

https://www.youtube

.com/watch?v=vfMn

MliidfE 

Числа до 10 

https://www.youtube

.com/watch?v=TYA

X8VW-G_c 

Кольори 

https://www.youtube

.com/watch?v=8jOfz

jQbolA 

Шкільне приладдя 

https://www.youtube

.com/watch?v=PPY3

uw_zmVA 

3 Я та мої друзі 

(Ich und meine 

Freunde) 

Представляти себе 

та друзів,  

вказувати та 

називати їх 

4 Моя родина 

(Meine Familie)  

 

Представляти членів 

своєї родини,   

вказувати та 

називати їх 
5 Мій домашній 

улюбленець 

(Mein Haustier) 

Називати свого 

домашнього 

улюбленця, 

описувати його 

 

IІ семестр 

 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Школа 

(Die Schule) 
Показувати на своє 

шкільне приладдя, 

називати його 

Граматична 

компетенція: 

 

Лексична 

компетенція: 

 

2 Дозвілля 

(Freizeit) 
Показувати та 

називати свої 

дієслово  sein в 

множині 

Іграшки 

Дії  
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іграшки, 

розповідати, що 

робиш охоче, а що 

ні  

дієслово haben  

прислівник gern 

дієслова у Präsens 

коротка форма 

прикметника 

присвійні займенники 

(sein, seine, ihr, ihre) 

заперечення nicht 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=nztPP

xpkEfQ 

Тварини  

https://www.youtube

.com/watch?v=RGD

_-fNJNNg 

Свята 

https://www.youtube

.com/watch?v=C5Sl

0D39MF4&list=PLF

DySs7doKa2ikwzkk

906_2HG96FAydfm 

3 Природа 

(Die Natur) 
Показувати та 

називати тварин 

(дикі тварини), 

коротко описувати 

(колір, розмір) 
4 Свята і традиції  

(Feste) 
Вітати друзій та 

родичів зі святами, 

писати вітальну 

листівку 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- виконання вправ у робочому зошиті ; 

- ведення словника; 

- перегляд відео та прослуховування аудіо німецькою мовою; 
https://www.youtube.com/channel/UCfOofDE4YWz7Lcfe0Z7L-6Q 

https://www.youtube.com/channel/UC5ZnpdkQIit8TWhGVDiDnQQ 

https://www.youtube.com/channel/UCNowPevvdp02gAG4zCeuyyA 

https://www.youtube.com/channel/UChnkF2An-DdGNByW38a4Xow 

https://www.youtube.com/channel/UCCGxeVAg7DdvBcjME69039w 

https://www.youtube.com/channel/UCRWlUS-tveicl_GxQ6vsCRg 

https://www.youtube.com/user/kidstvdeutschland 

https://www.youtube.com/channel/UCxLxvbyyN-Zl3yKFMaiuKug 

https://www.youtube.com/user/dwlearngerman 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
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