
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 4 клас 
 

Підручники: 
Німецька мова: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.В. Горбач, Л.П. 

Савченко, , - К., Грамота, 2015. 

https://portfel.info/load/4_klas/nimecka_mova/gorbach/244-1-0-3175 
Німецька мова: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. І. Сотнікова, Г.В. 

Гоголєва. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015 

https://portfel.info/load/4_klas/nimecka_mova/sotnikova/244-1-0-3174 

 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Я, моя сім’я і 

друзі  
Питати та 

розказувати про 
місцепроживання, 

називати своє рідне 

місто, свою країну 

Граматична 

компетенція: 

Відмінювання 

дієслів зі змінною 

кореневою 

голосною у Präsens 

Дієслова haben i  

sein у минулому часі  

Präteritum 

Akkusativ i Dativ 

Безособовий 

займенник man 
 

Лексична 

компетенція: 

Населені пункти  

Магазини  

https://www.youtube

.com/watch?v=B9dr

RIZjJ0c 

Покупки  

Види помешкань 

Умеблювання  

https://www.youtube

.com/watch?v=Rm5

v_L3oTeM 

Дикі та свійські 

тварини  

 

2 Помешкання Описувати свою 

власну кімнату, 

квартиру/будинок, 

Меблі 

На кухні  
3 Вільний час Планувати покупки у 

продуктовому 

магазині, 

торговельному центрі, 

називати види 

магазинів 

Вказувати та 

розпитувати шлях до 

місця 

4 Шкільне життя Розказувати про 

шкільні активності, 

учбовий процес, дії на 

уроках  

 

IІ семестр 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 

 Природа і 

навколишнє 

середовище 

Називати пори року, 

місяці, описувати 

відповідну погоду  

 

Граматична 

компетенція: 

Речення з 

безособовим зворотом 

Лексична 

компетенція: 

Види дозвілля  

Види спорту 

https://portfel.info/load/4_klas/nimecka_mova/gorbach/244-1-0-3175
https://portfel.info/load/4_klas/nimecka_mova/sotnikova/244-1-0-3174
https://www.youtube.com/watch?v=B9drRIZjJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=B9drRIZjJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=B9drRIZjJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM


2 Подорож Називати місця 

відпочинку, 

розповідати, де вже 

побував і куди 

хотілося б поїхати. 

es gibt 

Ступені порівняння 

прикметників 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9lcZ9XuB1

k0&t=72s 

Дієслова з 

відокремлюваними 

префіксами 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3wp3fQnj4

h8 

https://www.youtube

.com/watch?v=JH_4

EE40b-Y 

Види транспорту  

https://www.youtube

.com/watch?v=CnF

DjNhrGGI 

Довкілля  

https://www.youtube

.com/watch?v=61vp

AfjsdGc 

Свята 

https://www.youtube

.com/watch?v=C5Sl

0D39MF4&list=PLF

DySs7doKa2ikwzkk

906_2HG96FAydfm 

 

3 Хобі Розказувати про 

розваги та хобі своїх 

друзів 

Чим можна 

займатися на 

вихідних  

 

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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