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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 C’est reparti !      ст. 10-13 
 Unité 1 

Vivre la ville 
Visiter une 
ville 

Вміти показати 
дорогу, 
запросити 
туристичну 
інформацію 

Історичні пам’ятки 
Брюселю та міст 
Франції,  

Місто, види 
транспорту 

Les sons ; 
La comparaison, les 
prépositions avec les 
noms géographiques, 
les pronoms 
personnels COI, le 
pronom y, la position 
des pronoms 
compléments, les 
verbes du premier 
groupe en –ger, -cer, 
les verbes ouvrir, 
accueillir 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про туристичні 
маршрути та 
історичні 
пам’ятки. 

Скласти 
власний 
туристичний 
маршрут по 
місту. Розіграти 
діалог із 
питаннями 
щодо маршруту. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С2-С7 

 Culture Paris et ses 
symboles 

     ст. 28 

 Unité 2 
On vend ou 
on garde ?  
Ventes 
d’autrefois, 
ventes 
d’aujourd’hui 

Вміти описати 
предмет, 
висловити 
дозвіл, заборону 

Знайомство із 
видатними 
особистостями 
Франції 

Кольори, форми Les sons ; 
La formation du 
pluriel, les adjectifs 
de couleur, les 
pronoms relatifs qui, 
que, l’imparfait, les 
verbes connaître, 
écrire, mettre, vendre 

Прослуховування 
та читання текстів 
про сувеніри та 
старі речі, про 
ярмарку 
антикваріату. 

Скласти 
правила 
користування 
інтернетом. 
Скласти опис 
предмета для 
продажу із його 
детальним 
описом. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С8-С12 

 Atelier vidéo A la découverte 
de Lyon 

     DVD,  
ст. 42 

 Tâhe finale Bienvenue dans 
notre ville ! 

     ст. 43 

 Je m’évalue 
1-2 

      ст. С14 

 Unité 3 Вміти 
висловити свої 

Подорожі 
французів, святкові 

Подорожі, 
аеропорт, свята, 

Les sons ; 
Les pronoms 

Прослуховування 
та читання текстів 

Скласти діалог 
щодо покупки 

Cahier 
d’activités: 



Félicitations ! 
En voyage ! 

бажання, 
зробити 
резервування 

традиції вокзал, готелі interrogatifs 
variables : lequel, les 
pronoms 
démonstratifs, la 
question avec 
inversion, les 
adverbes de manière, 
les verbes recevoir, 
conduire 
 

та діалогів про 
весільні традиції, 
бронювання 
готелю, покупку 
квитків. 

квитків на поїзд. 
Висловити 
побажання у 
різних 
ситуаціях. 
Розіграти 
сценку 
бронювання 
подорожі. 

ст.  
С16-С21 

 Culture Les fêtes et les 
traditions en 
France 

     ст. 56 

 Unité 4 
On fait le 
ménage ! 
A propos de 
logement 

Вміти 
опротестувати, 
відреагувати, 
виразити 
зацікавленість, 
байдужість 

Домашні обов’язки 
французів 

Відпочинок, 
повсякденні 
справи, шкільні 
предмети, час 

Les sons [s], [z], ; 
Le présent progressif, 
les pronoms 
possessifs, la phrase 
négative, adjectifs et 
pronoms indéfinis, 
les verbes lire, 
rompre, se plaindre   

Прослуховування 
та читання текстів 
та діалогів про 
розклад домашніх 
обов’язків, про 
зміну житла, 
об’яви щодо 
продажу житла. 

Описати своє 
житло, скласти 
його план. 
Скласти об’яву 
продажу 
будинку. 
Розіграти 
сценки між 
членами сім’ї 
про виконання 
дом. обов’язків. 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
С22-С27 

 Atelier vidéo Tout est sens 
dessus dessous ! 

     DVD,  
ст. 72 

 Tâhe finale Chez moi, chez 
toi 

     ст. 77 

 Je m’évalue 
3-4 

      ст. С28 

 Unité 5 
Tous en 
forme ! 
Accidents et 
catastrophes 

Вміти виразити 
страх, 
розповідати у 
минулому часі 

Здоровий стиль 
життя французів 

Частини тіла 
людини, явища 
природи 

Le e caduc ou 
instable ; 
Passé composé ou 
imparfait,  
le passé récent, 
l’expression de la 
durée, les adjectifs et 
les pronoms 
indéfinis : 
rien, personne, 
aucun, les verbes 

Читання та 
прослуховування 
текстів та діалогів 
про здоровий 
стиль життя, про 
нещасні випадки 
на дорогах. 

Скласти опис 
явища природи. 
Зробити опит 
товаришів 
стосовно їх 
страхів. 

Cahier 
d’activités: 
ст.  
С30-С35 



dire, courir, mourir 
 Culture Le Français hors 

de France 
     ст. 88 

 Unité  6 
Faire ses 
études à 
l’étranger 
Bon voyage ! 
La météo 

Вміти виразити 
свою думку, 
описати погоду 

Шкільна система у 
Франції 

Школа, погодні 
умови 

Les sons [il] et [ij] ; 
Les pronoms 
démonstratifs neutres, 
le futur simple, situer 
dans le temps, Moi 
aussi/ non plus – Moi 
non/ si, les verbes 
impersonnels, les 
verbes croire, suivre, 
pleuvoir 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про навчання у 
Франції та за її 
межами, про 
підготовку до 
подорожі за 
кордон 

Скласти опис 
погоди. 
Висловити свою 
думку щодо 
навчання за 
кордоном. 
Розіграти 
сценку на одну з 
тем із доданням 
аргументів. 

Cahier 
d’activités: 
ст. С36-
С42 

 Atelier vidéo Outile !      DVD,  
ст. 102 

 Tâhe finale Le JT de 10 
heures 

     ст. 103 

 Je m’évalue 
5-6 

      ст. 104 

 


