
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний рік ___________  Семестр _______  Вчитель ______________________________  Клас ________  Підручник: PASAPORTE B1 
 
Дата  ∕ 
урок 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціо-
культурна 

компетенція 

Лінгвістична компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання Лексика Граматика Читання  ∕  

Аудіювання 
Говоріння  ∕ 

Письмо 
 Módulo 1 

Hablar de uno 
mismo y de los 
demás 
Ámbito Personal 
1  

Описувати 
зовнішність 
Розповідати про 
відчуття, 
самопочуття чи 
настрій 

Вміння давати 
оцінку 

Зовнішність 
людини 

Las oraciones 
comparativas 

Читати та слухати 
тексти / знаходити 
відповідність 
Розуміння основного 
змісту текстів, які 
побудовані на 
засвоєному матеріалі 

Відповідати на 
запитання 
Дискутувати, 
використо-
вуючи набутий 
мовний 
матеріал. 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 4-7 

 Módulo 1 
Hablar de uno 
mismo y de los 
demás 
Ámbito Público 
2 

Вести розмову про 
характер 

Етика 
спілкування 

Прикметники 
необхідні для 
опису характера 
людини 

Конструкції  
Ponerse + adjetivo 
Llevarse bien / mal 
Caer bien / mal 
 

Вибір необхідної 
інформації з 
прослуханого і 
прочитаного  

Обговорювати 
риси характеру 
та стосунки 

LE 
págs. 8-11 

 Módulo 1 
Hablar de uno 
mismo y de los 
demás 
Ámbito 
Profesional 3 

Обговорювати 
знання та здібності 

Вміння 
висловлювати 
свою думку 

Здібності та 
вміння 
Творчі професії 
 

Indefinido для algo, 
nada, alguien, nadie, 
alguno, ninguno  

Розуміння основного 
змісту текстів, 
диференціюючи основні 
факти і другорядну 
інформацію 

Обговорення 
професійних 
здібностей у 
парах та групах 

LE  
págs. 12-13 

 Módulo 1 
Hablar de uno 
mismo y de los 
demás 
Ámbito 
Académico 4 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 1 
Hablar de uno 
mismo y de los 
demás 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Зовнішність та 
риси характеру 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти 
та вибирати правильну 
відповідь 

Вибирати та 
записувати 
відповідь 

 

 Módulo 1 
Hablar de uno 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 

Узагальнення 
лексичного 

Узагальнення 
граматичного 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 

LE 
pág. 14 



mismo y de los 
demás 
(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

завдань матеріалу матеріалу письмово 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
Ámbito Personal 
5  

Обговорювати свята Дізнатися про 
популярні 
іспанські свята  

Свята  El presente de 
subjuntivo 

Читати тексти / 
відповідати на 
запитання 
Розуміння основного 
змісту текстів, які 
побудовані на 
засвоєному матеріалі 

Знаходити та 
записувати 
правильні 
відповіді 
Діалогічне 
мовлення 
Обговорення 
свят 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 16-19 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
Ámbito Público 
6 

Називати хвороби 
та дізнатися про 
способи їх 
лікування 

Вміти 
висловлювати 
самопочуття  

Хвороби та ліки Subjuntivo  
Повторення 
imperativo 
 

Читати та слухати 
тексти / відповідати на 
запитання 
Вибір необхідної 
інформації з 
прочитаного 

Відповідати на 
запитання 
Обговорення 
способів 
лікування 
хвороб 

LE 
págs. 20-23 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
Ámbito 
Profesional 7 

Говорити про 
хвороби та способи 
їх лікування 

Ситуативне 
спілкування, 
пов'язане із 
медициною 

Медицина  
 

Subjuntivo у 
безособових 
реченнях 

Читати замітки 
Слухати тексти / 
відповідати на 
запитання 
Розуміти чіткі вказівки, 
прохання тощо, щоб 
задовольнити конкретні 
потреби 

Обговорювати 
хвороби та 
способи їх 
лікування  

LE  
págs. 24-25 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
Ámbito 
Académico 8 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Свята  Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти 
та вибирати правильну 
відповідь 

Відмічати та 
обговорювати 
відповідь 

 

 Módulo 2 
Expresar deseos 
 (preparaciєón a 
la prueba 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 26 



DELE) 
 Prueba  

Módulos 1 y 2* 
  Узагальнення 

лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

   

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 
Ámbito Personal 
9  

Туризм та подорожі 
в Іспанії 

Знання 
основних 
туристичних 
місць Іспанії 

Подорожі  Дієслова, що 
позначають почуття 
та реакції із 
sustantivo та 
infinitivo 

Слухати діалоги 
Використання 
лінгвістичної і 
контекстуальної 
здогадки, спираючись 
на сюжетну лінію чи 
наочність 

Інсценувати 
діалог 
Відповідати на 
запитання 
Обговорювати 
різні види 
відпочинку 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 28-31 

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 
Ámbito Público 
10 

Обговорювати 
проблеми, що 
виникають у 
суспільстві 

Виховувати 
небайдуже 
ставлення до 
себе та інших 

Екологія  Виражання почуттів 
та бажань за 
допомогою 
subjuntivo 
 

Читати та слухати 
тексти 
Розуміння основного 
змісту текстів, які 
побудовані на 
засвоєному матеріалі 

Діалогічне 
мовлення 
Говорити про 
проблеми у 
суспільстві, 
включаючи 
екологічні 

LE 
págs. 32-35 

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 
Ámbito 
Profesional 11 

Дізнатися про 
умови роботи в 
Іспанії 

Поглиблення 
знань про 
ситуацію у 
країні, мова 
якої вивчається 

Права і 
обов’язки 
працівників 
 

Subjuntivo 
 

Читати / слухати тексти 
та вибирати правильну 
відповідь 
Розуміння прослуханого 
і прочитаного з опорою 
на ілюстрації 

Робота в парах 
та групах 
Обговорення 
прав та 
обов’язків 
працівників 

LE  
págs. 36-37 

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 
Ámbito 
Académico 12 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Подорожі та 
туризм 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти 
та вибирати правильну 
відповідь 

Відповідати на 
питання та 
записувати 
відповіді 

 

 Módulo 3 
Expresar 
sentimientos y 
reaccionar 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 38 



(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

 Módulo 4 
Narrar 
Ámbito Personal 
13  

Розповідати про 
минулі події 

Мова як пошук 
інформації 

Повсякденні 
справи 

Використання 
imperfecto та 
indefinido 

Розуміння основного 
змісту текстів 
відповідно до тематики 
ситуативного 
спілкування 

Відповідати на 
запитання щодо 
минулого 
Обговорювати у 
групах минулі 
події 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 40-43 

 Módulo 4 
Narrar 
Ámbito Público 
14 

Обговорювати 
літературні жанри 
та улюблені книги 

Ознайомитися 
із 
найвизначніши
ми творами 
латиноамерикан
ських 
письменників 

Літературні 
жанри 

El pluscuamperfecto 
 

Сухати діалоги / 
відповідати на питання 
Розуміння діалогів з 
елементами 
територіально-
діалектної маркованості 

Написати 
рецензію на 
улюблену книгу 

LE 
págs. 44-47 

 Módulo 4 
Narrar 
Ámbito 
Profesional 15 

Говорити про 
політичний устрій  

Роль жінок в 
сучасному 
суспільстві 

Політика  
 

Конструкції 
Volver a 
Dejar de 
Ponerse a 
Estar a punto de 
Soler + infinitivo 

Розуміння основного 
змісту прочитаного та 
прослуханого, 
диференціюючи основні 
факти і другорядну 
інформацію 

Відповідати на 
запитання 
Говорити про 
роль жінок в 
сучасному 
суспільстві 

LE  
págs. 48-49 

 Módulo 4 
Narrar 
Ámbito 
Académico 16 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 4 
Narrar 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Політика  
 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати тексти та 
відповідати на 
запитання 

Відмічати 
правильну 
відповідь 

 

 Módulo 4 
Narrar 
(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 50 

 Prueba  
Módulos 3 y 4* 

  Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

   

 Módulo 5 Називати сучасні Зацікавленість Сучасні засоби Висловлення точки Прослуховування та Відповідати на Libro de 



Debatir y dar la 
opinión 
Ámbito Personal 
17  

засоби комунікації до пізнання 
нового 

комунікації зору за допомогою 
subjuntivo 

читання текстів запитання, 
використо-
вуючи набутий 
мовний 
матеріал. 

ejercicios 
(LE)  
págs. 52-55 

 Módulo 5 
Debatir y dar la 
opinión 
Ámbito Público 
18 

Обговорення преси Вміння 
висловлювати 
свою точку зору 

Преса  Конструкції  
Ser, estar + adjetivo 
+ indictivo 
Ser, estar + adjetivo 
+ subjuntivo 
 

Розуміння основного 
змісту текстів, які 
побудовані на 
засвоєному матеріалі 

Відповідати на 
запитання 
Написати 
електронний 
лист і 
висловити свої 
думки у 
відповідь на 
отриману 
інформацію 

LE 
págs. 56-59 

 Módulo 5 
Debatir y dar la 
opinión 
Ámbito 
Profesional 19 

Основи ділового 
спілкування 

Навчитися 
писати ділові 
листи 

Маркетинг, 
реклама 
 

Las oraciones 
concesivas y 
adversativas 

Прослуховування 
діалогу 
Розуміння основного 
змісту текстів, 
диференціюючи основні 
факти і другорядну 
інформацію 

Вибирати та 
записувати 
правильні 
відповіді 
Написати 
офіційний лист 

LE  
págs. 60-61 

 Módulo 5 
Debatir y dar la 
opinión 
Ámbito 
Académico 20 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 5 
Narrar 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Повсякденні 
фрази 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати тексти та 
відповідати на 
запитання 

Відмічати 
правильну 
відповідь 

 

 Módulo 5 
Debatir y dar la 
opinión 
(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 62 

 Módulo 6 
Describir la 

Описувати 
помешкання 

Особливості 
ситуативного 

Помешкання, 
інтер’єр 

Los relativos Слухати та читати 
тексти / відповідати на 

Відповідати на 
запитання  

Libro de 
ejercicios 



vivienda 
Ámbito Personal 
21  

спілкування, 
пов’язаного із 
інтер’єром 

питання 
Розуміння основного 
змісту текстів 
відповідно до тематики 
ситуативного 
спілкування 

Описувати 
помешкання 

(LE)  
págs. 64-67 

 Módulo 6 
Describir la 
vivienda 
Ámbito Público 
22 

Оренда помешкання Особливості 
оренди житла у 
Іспанії 

Оренда житла Відносні речення з 
indicativo та 
subjuntivo 
 

Читання та розуміння 
основного змісту 
текстів, які побудовані 
на засвоєному матеріалі. 

Відмічати 
правильні 
відповіді 
Інсценувати 
обговорення з 
приводу оренди 
житла 

LE 
págs. 68-71 

 Módulo 6 
Describir la 
vivienda 
Ámbito 
Profesional 23 

Розпитувати з 
метою роз’яснення 
та уточнення 
інформації. 

Особливості 
ситуативного 
спілкування 

Інтер’єр офісу 
Об’єкти, 
необхідні для 
роботи 
 

Конструкція para / 
para que 
Пасивний стан із se 

Читання та 
прослуховування 
текстів 
Перегляд текстів з 
метою пошуку 
необхідної інформації 
для виконання певного 
завдання 

Відповідати на 
питання  
Описувати 
будівлі 

LE  
págs. 72-73 

 Módulo 6 
Describir la 
vivienda 
Ámbito 
Académico 24 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 6 
Describir la 
vivienda 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Помешкання  Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати тексти та 
відповідати на 
запитання 

Відмічати та 
записувати 
правильні 
відповіді 

 

 Módulo 6 
Describir la 
vivienda 
(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 74 

 Prueba  
Módulos 5 y 6* 

  Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

   



 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
Ámbito Personal 
25  

Говорити про 
майбутні плани 

Етика 
спілкування 

Особисті 
стосунки 

El futuro imperfecto Читання та 
прослуховувати тексти з 
метою пошуку 
інформації 
. 

Відповідати на 
запитання щодо 
особистого 
життя 
Написати 
електронного 
листа про свої 
плани 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 76-79 

 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
Ámbito Público 
26 

Обговорювати 
клімат і погоду 

Навчитися 
описувати 
клімат та 
погодні умови 

Клімат  
Погодні умови 

Використання 
subjuntivo для 
вираження 
можливості / 
неможливості 
виконання дії 
 

Використання 
лінгвістичної і 
контекстуальної 
здогадки, спираючись 
на сюжетну лінію чи 
наочність 

Вибирати та 
записувати 
правильні 
відповіді 
Блог з 
обговоренням 
питань 
навчання та 
роботи за 
кордоном 

LE 
págs. 80-83 

 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
Ámbito 
Profesional 27 

Обговорювати нові 
технології та 
Інтернет 

Особливості 
ситуативного 
спілкування 

Сучасні засоби 
комунікації  
 

Вживання subjuntivo 
із виразами tan 
pronto como, siempre 
que, en cuanto, hasta 
que 

Слухати та читати 
тексти 
Розуміння основного 
змісту відповідно до 
тематики ситуативного 
спілкування 

Відповідати на 
питання  
Обговорення 
політики 
захисту 
авторських прав 
у Іспанії та в 
Україні 

LE  
págs. 84-85 

 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
Ámbito 
Académico 28 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах  

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

 

 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Особисті 
стосунки 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати тексти та 
відповідати на 
запитання 

Відмічати та 
записувати 
правильні 
відповіді 

 

 Módulo 7 
Hablar del 
futuro 
(preparaciєón a 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 86 



la prueba 
DELE) 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
Ámbito Personal 
29  

Говорити про 
страви та рецепти 

Питати та 
давати поради 

Страви та 
способи їх 
приготування 

El condicional Розуміння змісту 
текстів, які побудовані 
на засвоєному матеріалі 

Відповідати на 
запитання усно 
та письмово 
Обговорювати 
рецепти 

Libro de 
ejercicios 
(LE)  
págs. 88-91 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
Ámbito Público 
30 

Обговорювати дієти 
та вподобання у їжі 

Важливість 
здорового 
харчування 

Продукти 
Страви  

El imperativо 
negativo 
 

Читати та слухати 
тексти 
Вибір необхідної 
інформації з 
прочитаного чи 
прослуханого 

Відмічати 
правильні 
відповіді 
Розповідати про 
свою дієту 

LE 
págs. 92-95 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
Ámbito 
Profesional 31 

Вести розмову про 
харчування у 
ресторані 

Особливості 
ситуативного 
спілкування, 
пов’заного з 
їжею 

Харчування, 
меню 
 

El imperativо 
Займенники  

Вибір необхідної 
інформації з 
прослуханого і 
прочитаного 

Обговорювати 
меню у 
ресторані 

LE  
págs. 96-97 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
Ámbito 
Académico 32 

Повторення 
структур, 
представлених у 
попередніх розділах 
 

Активно 
застосовувати 
мову, що 
вивчається 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / відповідати на 
запитання 
 

Заповнити 
портфоліо 
Відповідати на 
запитання 

LE  
págs. 98-99 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
... y si vas a 
América 

Лексичні 
відмінності між 
Іспанією та 
Латинською 
Америкою 

Вміння 
адекватно 
реагувати на 
різні життєві 
ситуації 

Їжа  Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати тексти та 
відповідати на 
запитання 

Відмічати та 
записувати 
правильні 
відповіді 

 

 Módulo 8 
Pedir y dar 
consejos 
(preparaciєón a 
la prueba 
DELE) 

Підготовка до 
іспиту DELE 

Виконання 
тестових 
завдань 

Узагальнення 
лексичного 
матеріалу 

Узагальнення 
граматичного 
матеріалу 

Читати / слухати тексти Відповідати на 
питання усно та 
письмово 

LE  
pág. 100 

 
*- матеріал для тематичного контролю на веб-сторінці видавництва www.edelsa.es 
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