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Повторення. Уроки 1-2 

 Напиши про себе. Використай наступні речення:

1) Ich heiße…. 
2) Ich bin … Jahre alt. 
3) Ich wohne …. 
4) Ich bin Schüler. 
5) Ich gehe in die Klasse 2.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##

 Підбери кружечок із відповідним особовим закінченням.

ich
du

er, sie, es
wir
ihr

sie, Sie

tanz
tanz
tanz
tanz
tanz
tanz

e

en
en

t

t

t
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ich
du

er, sie, es
wir
ihr
sie

sing
sing
sing
sing
sing
sing

e

en
en

t

st

t

 Заповни таблицю:

habe, hast, haben, habt, haben, bist, ist, seid, sind. 

haben sein
ich bin
du
er, sie, es hat
wir sind
ihr
sie, Sie

 Напиши пропущені літери німецької абетки.

A B __ D __ F __ H I __ K L __ __ O P __ R S __ __ V W 
__ __ Z

 Утвори речення.

In unserem Klassenzimmer 
sauber sind

die Schränke.
die Fensterbretter.
die Tafel.
die Bänke.
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 Напиши відповіді на запитання.

Wie heißt du?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
Wie heißen deine Eltern?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
Wie heißen deine Großeltern?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
 Доповни речення, скориставшись підказкою.

Ich
habe

hat
haben

hast

einen Freund.
Du eine Katze.
Er ein Auto.
Sie einen Papagei.
Wir Bücher.
Alle Bilder.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
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 Доповни речення словами sie, ihn, sie, es.

Der Mann fragt die Frau. Der Mann fragt .

Peter kauft den CD Player. Peter kauft .

Ihr sucht die Katze. Ihr sucht .

Die Mutter liest das Buch. Die Mutter liest .

 Пройди правильно лабіринтом.

zeich -nen

Ten

-nis spie -len

tur

-nen le

-sen

tan

-zen

Anfang

Ende

Kat ze

Pa pa gei Ele fant
Ende

Anfang
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##

 Напиши відповіді на запитання.
Wann hast du Geburtstag?

Ich@habe@Geburtstag@am@@@@@@####
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##

Welche Geschenke möchtest du haben?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##

 Розмалюй святковий торт.
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Урок 54 

 Напиши вітальну листівку Мальвіні. Скористайся підказкою.

(Liebe Malwina, ich gratuliere dir zum Geburtstag und 
wünsche dir alles Gute.)

 Напиши, які слова «заховались».
Geburtstaggratulierentanzensingenwünschen.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##

 Доповни речення. Використай наступні слова: den Geburts-
tag, acht, meinem Bruder.

Mein Bruder hat bald . Er ist 

 Jahre alt. Ich gratuliere  

zum Geburtstag.

 Встав пропущені літери ie, ts, sch, ng, st.

gratul___ren, Gebur___tag, wün_____en,  

Ge_____enk, sp___len, si___en, lu___ig
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