
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний рік _____________   Семестр________   Вчитель _____________________________________ Клас ________   Підручник Décibel A2.1 
 

Дата/ 
Уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні/ 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

 
Лексика Граматика/ 

Фонетика 
Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ 

Говоріння 
 Unité 0  Описати дію 

Розповідати про 
свої захоплення 

Початок 
навчального року у 
Франції 

Одежа 
Кольори 
Великі числа 

Les verbes au 
présent, article 
partitif, 
préposition+article, 
les mots interrogatis 

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів про 
початок 
навчального року 
із описом дітей 

Розповісти про 
свої захоплення, 
свою 
позашкільну 
діяльність. 
Описати 
шкільне 
приладдя. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 7-12 

 Unité 1 
 

Вміти описати 
людину або 
тварину, вказати 
національність 
та країну, 
висловити 
відчуття 

Європейський Союз  Країни та 
національності 
Відчуття голоду,  
спраги, страху 

Phonétique ; 
C’est un/une... qui 
Avoir mal à ... 
Les verbes pourvoir, 
vouloir  

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
із описом людей 
та тварин 

Скласти опис 
співаків та 
вказати їх 
національність. 
Ігра «100% 
amis». 
Скласти діалог у 
ветеринара. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 13-20 

 Civilisation L’Union 
Européenne 
Atelier 
d’écriture : Ecrire 
une annonce 

     ст. 16 

 Tâhes finales Je présente une 
personnalité 

     ст. 20 

 Unité 2 
 

Вміти 
розповідати про 
свої смаки, 
описати друзів 

Безпека на дорозі Країни та 
національності 
Відчуття голоду,  
спраги, страху 

Phonétique ; 
Aller à 
Venir de 
Le futur proche 
On = tout le monde 
 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про французькі 
місця, план місця, 
про позашкільну 
діяльність 

Скласти діалог 
про маршрут. 
Ігри «C’est pas 
compliqué !», 
«Pour la fête de 
Jojo». Скласти 
програму на 
день. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 21-28 

 Civilisation La sécurité 
routière 

     DVD,  
ст. 26 



Atelier 
d’écriture : Créer 
des slogans pour 
une campagne de 
communication 

 Tâhes finales Je fabrique une 
affiche sur la 
sécurité routière 

     ст. 30 

 Vers le DELF Evaluation par compétences : unités 1 et 2      Stratégies pour mieux comprendre la grammaire ст. 31 
 Unité 3 

 
Вміти зробити 
покупки, 
запрошення  

Покупки. 
Традиційні свята 

Магазин 
продуктів, 
продукти, рецепти 

Phonétique ; 
Les adjectifs 
possessifs 
Je voudrais... 
Les pronoms COD 
avec l’impératif 
La quantité  

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів про 
запрошення на 
концерт, свято. 

Написати 
улюблений 
рецепт. Гра 
«Méga-fête chez 
Léo». Скласти 
запрошення до 
свята. Описати 
організацію 
свята. 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
29-36 

 Civilisation Fêtes 
traditionnelles en 
France 
Atelier 
d’écriture : 
Rédiger une 
invitation à une 
fête 

     ст. 38 

 Tâhe finale Je participe à un 
concours de 
cuisine 

     ст. 42 

 Unité 4 
 

Вміти описати 
свій дім, свої 
кімнати, 
розповідати про 
події у 
минулому часі 

Види домівок Дім: кімнати, 
меблі 

Phonétique ; 
Les propositions de 
lieu 
Le passé composé 

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів із 
описом житла, із 
подіями у 
минулому часі. 

Скласти опис 
своєї домівки, 
своєї кімнати. 
Ігри «Le jeu des 
différences», 
«La soucoupe de 
Kranago». 
Описати свій 
день в 
минулому часі. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 37-44 

 Civilisation Maisons      DVD,  



insolites : yourte, 
conteneur, 
péniche 
Atelier 
d’écriture : 
Prendre rendez-
vous 

ст. 48 

 Tâhes finales J’imagine la 
chambre de mes 
rêves 

     ст. 52 

 Vers le DELF Evaluation par compétences : unités 3 et 4       Stratégies pour mieux comprendre à l’écrit Ст. 53 
 Unité 5 

 
Вміти зробити 
замовлення у 
ресторані, 
розповідати про 
свої звички у 
харчуванні, 
розказувати 
смішні історії в 
минулому часі 

Література, кіно, 
поезія 

Столові прилади, 
продукти 
харчування 

Phonétique ; 
Le pronom en 
Le passé composé 

Читання та 
прослуховування 
текстів та діалогів 
про свята, 
відвідування 
ресторанів. 

Описати столові 
прилади підчас 
свята. Ігри «J’ai 
envie...», «Au 
jardin public». 
Розповісти про 
свої звички у 
харчуванні. 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
45-52 

 Civilisation Littérature et 
cinéma 
Atelier 
d’écriture : 
Rédiger une fiche 
biographique sur 
un auteur 

     ст. 60 

 Tâhe finale Je participe à un 
spectacle 
poétique 

     ст. 64 

 Unité  6 
 

Вміти 
розповідати про 
пори року, 
запросити 
інформацію 
щодо певної 
тварини, 
говорити про 
майбутнє 

Видатні міста 
Франції 

Пори року, 
погода. 
Тварини савани. 

Phonétique ; 
Le comparatif et le 
superlatif 
Le futur simple 
Les pronoms COD 
avec le présent et le 
futur 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про пори року, 
про тварин та їх у 
саванах та 
особливості 

Описати 
улюблену пору 
року. Ігри «Qui 
est qui ?», 
«Monsieur 
Météo». 
Описати 
тварину, її 
зовнішність та 
особливості, 

Cahier 
d’activités: 
ст. 53-60 



стиль життя. 
 Civilisation La France au 

superlatif : sites 
exceptionnels 
Atelier 
d’écriture : 
Rédiger une fiche 
descriptive sur un 
animal 

     DVD,  
ст. 70 

 Tâhe finale Nous fabriquons 
le livre-souvenir 
de la classe 

     ст. 74 

 Vers le DELF Evaluation par compétences : unités 5 et 6          Stratégies pour s’exprimer à l’écrit ст. 75 
 


