
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 2 клас 
 

Підручники: 
Німецька мова: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ф. Бориско, М.М. 

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

Грамота, 2012. 

https://portfel.info/load/2_klas/nimecka_mova/borisko/220-1-0-782 

 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Я, моя сім’я і 

друзі  
Представляти 

друзів,  

вказувати та 

називати їх 

Граматична 

компетенція: 

іменники в Akkusativ 

дієслово haben y 

Präsens 

oсобові займенники 

(wir, ihr, sie, Sie) 

кількісні числівники 

від 1 до 12 

порядок слів у 

розповідному та 

питальному 

реченнях 
заперечення nein , kein 

Лексична 

компетенція: 

Члени сім’ї  

https://www.youtube

.com/watch?v=vfMn

MliidfE 

Числа до 12 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gjcp

w7TzUco 

Кольори 

https://www.youtube

.com/watch?v=8jOfz

jQbolA 

Частини тіла 

https://www.youtube

.com/watch?v=lr5m

Os4y6Ss 

https://www.youtube

.com/watch?v=vyTN

uVCdUzw 

Предмети одягу 

https://www.youtube

.com/watch?v=7xu

WGmcQJ4A 

 

2 Відпочинок і 

дозвілля 
Мої хобі та хобі 

моїх друзів 
  

3 Людина Давати коротку 

характеристику другу, 

розказувати про його 

родину 

4 Природа  Повідомляти про 

погоду сьогодні 

 

IІ семестр 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Школа 

(Die Schule) 
Описувати свою 

класну кімнату 

Граматична 

компетенція: 

числівники від 13 до 

20 

Лексична 

компетенція: 

Шкільне приладдя 

https://www.youtube
2 Дозвілля 

(Freizeit) 
Розказувати про 

уміння своїх друзів, 
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їхні уподобання https://www.youtube.

com/watch?v=DZNC

17bwUi8 

наказовий спосіб 

для другої особи 

однини (du) 

відмінювання 

дієслів у 

теперішньому часі 

https://www.youtube.

com/watch?v=kPjsTT

GuxvI 

модальне дієслово 

können 

https://www.youtube.

com/watch?v=jkCgu

YQz23E 
присвійні займенники 

(unser, euer, ihr, Ihr) 

.com/watch?v=PPY3

uw_zmVA 

Дії  

https://www.youtube

.com/watch?v=nztPP

xpkEfQ 

https://www.youtube

.com/watch?v=T_hc

5-ZuA9Y 

Тварини  

https://www.youtube

.com/watch?v=RGD

_-fNJNNg 

Свята 

https://www.youtube

.com/watch?v=C5Sl

0D39MF4&list=PLF

DySs7doKa2ikwzkk

906_2HG96FAydfm 

Місяці 

https://www.youtube

.com/watch?v=XmO

W8_UDpjk 

Погода 

https://www.youtube

.com/watch?v=X-

Da1zw-aGk 

3 Природа 

(Die Natur) 
Показувати та 

називати тварин, 

називати пори року, 

місяці та описувати 

погоду  
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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