
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 6 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (2 рік навчання). 6 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

С.І. Сотнікова, Т.Ф. Білоусова.— Харків : Вид-во «Ранок», 2014. 

https://www.obozrevatel.com/moyashkola/ukr/books/6klass/nemeckij/1410/ 

Німецька мова. 2 рік навчання. 6кл. (Deutsch, das 2. Unterrichtsjahr, die 6 Klasse): 

підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. — К. : 

Грамота, 2014. 

https://pidruchnyk.com.ua/134-nmecka-mova-sidorenko-paly-5-klas.html 

Німецька мова (2 рік навчання). 6 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

Н. П. Басай. – К.: Освіта, 2006. 

https://issuu.com/portfel_schoolbooks/docs/6_klas_nimecka_mova_basaj_2006/2 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Погода влітку 

восени 
Граматична 

компетенція: 

модальні дієслова 

mögen i möchte- 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3317&chapterid=1051 

відмінювання артиклів 

у давальному відмінку 

http://deutschonline.at.ua

/index/vidminjuvannja_i

mennikiv_u_nimeckij_m

ovi/0-12 

дієслова sein i haben у 

минулому часі 

Präteritum. 

http://deutschonline.at.ua

/index/minulij_chas_prat

eritum/0-32 

2 Канікули 

 

вільний час  

у таборі відпочинку 

мої друзі на канікулах 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Шкільне життя 

 

навчальні предмети  

розклад уроків  

час  

урок іноземної мови 

Граматична 

компетенція: 

утворення Partizip II 

правильних і 

https://www.obozrevatel.com/moyashkola/ukr/books/6klass/nemeckij/1410/
https://pidruchnyk.com.ua/134-nmecka-mova-sidorenko-paly-5-klas.html
https://issuu.com/portfel_schoolbooks/docs/6_klas_nimecka_mova_basaj_2006/2
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1051
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1051
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1051
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/minulij_chas_prateritum/0-32
http://deutschonline.at.ua/index/minulij_chas_prateritum/0-32
http://deutschonline.at.ua/index/minulij_chas_prateritum/0-32


4 Відпочинок і 

дозвілля  

вільний час  

види дозвілля  

спорт  

види спорту 

неправильних дієслів 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/tool/print/ind

ex.php?id=3317#ch1049 

минулий час Perfekt 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3317&chapterid=1046 

питальні слова та 

речення 

http://ubooks.com.ua/boo

ks/000202/inx3.php 

5 Я, моя родина, мої 

друзі 

 

назви професій  

професії батьків  

уподобання  

види діяльності 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6 Людина  

 

 

частини тіла  

відвідування лікаря  

лікарські засоби  

Граматична 

компетенція: 

питальні слова та 

порядок слів у 

питальних реченнях 

http://ubooks.com.ua/boo

ks/000202/inx3.php 

знахідний і давальний 

відмінок 

https://golernen.com/nau

ka/vidminky-nominativ-

genitiv-dativ-akkusativ  

відмінювання артиклів 

у давальному відмінку 

http://deutschonline.at.ua

/index/vidminjuvannja_i

mennikiv_u_nimeckij_m

ovi/0-12 

прямий та зворотній 

порядок слів у реченні 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/tool/print/ind

ex.php?id=3312 

7 Харчування 

 

продукти 

Назви страв 

улюблені страви в моїй родині 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

8 Природа  погода  

природні явища 

Граматична 

компетенція: 

прийменники, що 

можуть вживатися і зі 

знахідним відмінком, і 

з давальним 

http://deutschonline.com.

ua/pryjmennyky-z-

9 Свята і традиції основні свята Німеччини та України 

10 Україна та 

Німеччина 

загальні відомості про Київ та Берлін 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3317#ch1049
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3317#ch1049
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3317#ch1049
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1046
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1046
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317&chapterid=1046
http://ubooks.com.ua/books/000202/inx3.php
http://ubooks.com.ua/books/000202/inx3.php
http://ubooks.com.ua/books/000202/inx3.php
http://ubooks.com.ua/books/000202/inx3.php
https://golernen.com/nauka/vidminky-nominativ-genitiv-dativ-akkusativ
https://golernen.com/nauka/vidminky-nominativ-genitiv-dativ-akkusativ
https://golernen.com/nauka/vidminky-nominativ-genitiv-dativ-akkusativ
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://deutschonline.at.ua/index/vidminjuvannja_imennikiv_u_nimeckij_movi/0-12
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
http://deutschonline.com.ua/pryjmennyky-z-davalnym-i-znahidnym-vidminkom/
http://deutschonline.com.ua/pryjmennyky-z-davalnym-i-znahidnym-vidminkom/


davalnym-i-znahidnym-

vidminkom/ 

складносурядне 

речення причини зі 

сполучником denn 

http://www.subject.com.

ua/dovidnik/german/39.h

tml 

ступені порівняння 

прикметників 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3320&chapterid=1060 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- виконання вправ у робочому зошиті ; 

- ведення словника; 

- перегляд відео та прослуховування аудіо німецькою мовою; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 
 

http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/39.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/39.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/39.html
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3320&chapterid=1060
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3320&chapterid=1060
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3320&chapterid=1060

