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Дата/ 
Уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні/ 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

 
Лексика Граматика/ 

Фонетика 
Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ 

Говоріння 
 L’introduction Bienvenue !      ст. 10-15 
 Unité 1 

Bonjour, ça 
va ? 
Salut, je 
m’appelle 
Agnès 

Вміти 
представити 
себе, запитати 
як справи, 
запитати про 
дату та 
відповісти 

Стиль знайомства у 
Франції 

 Країни, 
національності, 
домашні тварини, 
дні тижня, числа 

L’accent tonique ; 
Les pronoms 
personnels sujets, les 
verbes être et avoir, 
les articles définis et 
indéfinis, la 
formation du féminin, 
la formation du 
pluriel, les adjectifs 
possessifs  

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про французьких 
учнів. 

Скласти 
генеалогічне 
дерево своєї 
родини. 
Представити 
себе у діалозі. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С2-С7 

 Culture La France 
physique et 
politique 

     ст. 28 

 Unité 2 
Qui est-ce ?  
Dans mon sac 
j’ai ... 

Вміти ввічливо 
запитати та 
відповісти, 
запитати 
особисту 
інформацію 

Знайомство із 
видатними 
особистостями 
Франції 

Професії, 
оточуючі 
предмети 

La liaison, l’élision, 
l’intonaton 
descendante/ 
montante ; 
La phrase 
interrogative, la 
phrase négative, 
C’est / Il est, les 
verbes du 1e groupe, 
les verbes aller et 
venir 
 

Прослуховування 
та читання текстів 
про популярних 
діячів. 

Скласти діалог 
для заповнення 
анкети. 
Розіграти 
сценку із 
питаннями про 
видатних діячів. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С8-С12 

 Atelier vidéo Qu’il est 
mignon ! 

     DVD,  
ст. 44 

 Tâhe finale Le top des 
personnalités 
francophones 

     ст. 45 

 Je m’évalue 
1-2 

      ст. С14 



 Unité 3 
Il est 
comment ? 
Allô ? 

Вміти описати 
людину та її 
характер  

Телефонний етикет 
у Франції 

Характер людини, 
числа від 70 

Les sons [ə], [e], [ɛ] ; 
La formation du 
féminin, les articles 
contractés, les 
pronoms personnels 
toniques, les 
nombres, les 
prépositions de lieu, 
les verbes du 2e 
groupe 

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів із 
описом людей та 
їх характерів. 

Розіграти 
сценку із 
оператором 
театру по 
телефону. 
Описати 
характер своїх 
друзів. Скласти 
короткі діалоги 
із повсякденних 
ситуацій. 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
С16-С21 

 Culture Le pays des 
vacances 

     ст. 60 

 Unité 4 
Les loisirs 
La routine 

Вміти виразити 
свої смаки та 
переваги, 
описати свій 
день 

Робочий день 
французьких 
школярів 

Відпочинок, 
повсякденні 
справи, шкільні 
предмети, час 

Les sons [u], [y] ; 
Les adjectifs 
interrogatifs, les 
nombres ordinaux, 
l’heure, les pronoms 
personnels COD, les 
verbes pronominaux, 
le verbe prendre   

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів про 
розклад дня, про 
звички школярів. 

Описати свій 
ранок, свій день. 
Висловити 
думку щодо 
зміни свого 
розкладу. 
Скласти 
шкільний 
розклад 
предметів на 
тиждень 

Cahier 
d’activités: 
ст. С22-
С26 

 Atelier vidéo C’est trop cool !      DVD,  
ст. 76 

 Tâhe finale Le roman-photo 
de ma journée 

     ст. 77 

 Je m’évalue 
3-4 

      ст. С28 

 Unité 5 
Où faire ses 
courses ? 
Découvrez et 
dégustez ! 

Вміти зробити 
замовлення у 
ресторані, 
зробити 
запрошення, 
відповісти на 
запрошення 

Звички французів у 
харчуванні, 
популярні страви. 

Їжа, ресторан Les sons [ã] et [an] ; 
Les articles partitifs, 
le pronom en,  
Très et beaucoup,  
la phrase négatif, 
C’est/Il est, 
l’impératif, Il faut, les 
verbes devoir, 
pouvoir, savoir, 
vouloir 

Читання та 
прослуховування 
текстів та діалогів 
про замовлення, 
покупку їжі у 
магазинах та 
ресторанах, про 
гастрономічний 
фестиваль у 
Франції, рецепти. 

Розповісти про 
звички своєї 
родини у 
харчуванні. 
Розіграти 
сценку у 
ресторані: 
офіціант і 
клієнт. Скласти 
діалог-
запрошення на 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
С30-С35 



фестиваль, у 
ресторан 

 Culture Le pays des 
gourmands 

     ст. 92 

 Unité  6 
Tout le monde 
s’amuse 
Les ados au 
quotidien 

Вміти описати 
вигляд, 
написати 
повідомлення 

Проводження 
вільного часу, 
відвідування 
пам’яток історії, 
стилі одягу 
французів 

Проводження 
вільного часу, 
сім’я, одяг та 
аксесуари 

Les sons [ͻﬞ] et [ͻn] ; 
Les adjectifs 
démonstratifs, la 
formation du féminin, 
le pronom indéfini 
on, le futur ptoche, la 
pséé composé, les 
verbes du 1P

e
P groupe 

en –yer, les verbes 
voir, sortir 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про історичні 
пам’ятки, опис 
сім’ї, стиль одягу 

Скласти опис 
одягу людини. 
Написати листа 
другу із описом 
свого 
відпочинку. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С36-
С42 

 Atelier vidéo Une recette 
catastrophique 

     DVD,  
ст. 108 

 Tâhe finale L’école des chefs      ст. 77 
 Je m’évalue 

5-6 
      ст. С42 

 


