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УУУУ У1

Рід  іменників

Мовні конструкції:  Wer ist das?
     Das ist…..

У німецькій мові на рід вказує артикль

die — артикль жіночого роду
der — артикль чоловічого роду
das — артикль середнього роду

Часто рід іменників в українській мові і німецькій не співпадає.

Лексика до теми: «Die Familie» (сім’я)

die Mutter — мама
die Großmutter — бабуся 
die Schwester — сестра
die Tochter — донька 
die Frau — жінка
die Tante — тітка
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das Mädchen — дівчинка
(іменник середнього роду)
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der Vater — тато
der Bruder — брат 
der Großvater — дідусь
der Knabe — хлопчик
der Sohn — син
der Onkel — дядько

das Kind — дитина
das Baby — немовля

Рухливі ігри для засвоєння лексики
«Die Familie» — «Сім я»

УУУ У1

Завдання 1:
Назвати слова, що відносяться до теми «Die Familie».

Правила гри:
Учасники гри стоять по колу і кидають м’яча один одному. Хто 

ловить м’яча, той називає слово, яке він запам ятав німецькою мо-
вою.

Гра триває до тих пір, поки кожне слово не повторять кілька разів.
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Завдання 2:
Назвати слова з відповідними артиклями.

Завдання 3: 
Назвати тільки іменники середнього, або чоловічого чи жіночо-

го роду, з відповідними артиклями.

УУУ У2

Завдання 1:
Перекласти задане слово. Тема «Die Familie»

Правила гри:
Гравці стоять по колу, по черзі передають м’яча один одному. 

Той, хто кидає м’яча, називає слово українською, той, що ловить – 
називає переклад, потім, повертаючись до наступного гравця, він 
називає наступне слово українською.

Завдання 2:
Переклад з німецької мови на українську.
Правила ті самі.
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УУУ У3

Хто перший перейде задану лінію.

Правила гри: 
По черзі гравці виконують ведення м’яча. На кожний удар м’яча 

об підлогу гравець називає слово німецькою мовою.
Якщо гравець забув слово, він зупиняється.
Перемагає той, хто перетне задану лінію.

УУУ У4

Ведуча питає:
 — Wer ist das?    (—  Хто це?)

Правила гри:
Діти ходять по колу, взявшись за руки і голосно промовляють, 

поступово прискорюючи кроки.

   Das ist der Vater.
   Das ist die Mutter.
   Das ist die Tochter.
   Das ist der Bruder.
   Das ist die Großmutter.
   Das ist der Großvater.
   Das bin ich selbst. — Це я сам.
   Und das ist mein Kater. — А це мій кіт.
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 УУУУ У2

Повторення лексики до теми «Die Familie»

Рід іменників. Неозначений артикль, означений артикль.

Граматика: 
Неозначений артикль називає предмет чи особу, які на даний 

момент невідомі співбесіднику, або які слід виділити iз багатьох.

Мовні конструкції:
   Ich heiße ... 
   Und wie heißt du? 
   Das ist ... 
   Und wer ist das?

Наприклад: 

Ч
Mann

С
Mädchen

Ж
Frau

означений 
артикль der das die

неозначений 
артикль ein ein eine
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УУУ У4 

Повторити  гру з минулого уроку.

der Knabe das Mädchen die Tochter
der Sohn das Kind die Frau
der Onkel das Baby die Tante
der Mann  die Mutter
der Freund   die Freundin

УУУ У5

«DIE STRAßENAMPEL» — «СВІТЛОФОР»

Рід виділяємо за допомогою кольорів.
Дівчатка носять червоний одяг, хлопчики — синій, а жовтий по-

середині — середній.

Правила гри:
Назвати німецькою мовою всі іменники, які ви запам’ятали.

Завдання 1:
Ведучий показує колір — червоний, гравець повинен назвати 

іменники жіночого роду

Завдання 2:
Ведучий показує синій колір. Назвати іменники чоловічого 

роду.

Завдання 3:
Ведучий показує жовтий колір. Назвати тільки іменники серед-
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нього родів.

Мовні конструкції:

Ich heiße ... — Мене звуть ...
Und wie heißt du?  — А як тебе звуть?

УУУ У6

«BEKANNTSCHAFT» — «ЗНАЙОМСТВО»

Умови: 
Сказати, як тебе звуть, і запитати наступного гравця, як звуть його.
Правила гри: 
Діти стоять по колу і передають м’яч один одному. 
Той, що передає, каже:

Ich heiße Oleh.
Und wie heiß du? і т.д. 


