
Тема уроку. 

Розклад уроків. Шкільні предмети. 

 

Мета уроку. 

1. Автоматизація введених на попередньому уроці МЗ і ЛО: назви 

предметів (l’ukrainien, la littérature ukrainienne, l’anglais, l’allemand, le 

français і т.ін.). 

2. Автоматизація вживання у мовленні дієслів finir, apprendre, commencer. 

Відмінювання їх у Prézent de l’ Indicatif. 

3. Автоматизація у монологічному та діалогічному мовленні 

займенникових дієслів se lever, se laver, se réveiller, s’habiller etc. 

4. Введення і опрацювання в усному та письмовому мовленні нових ЛО 

та МЗ. 

ХІД  УРОКУ 

 

I. Підготовка до сприймання іншомовного тексту: 

1.Sujet et but. Повідомлення теми уроку. 

 

Bonjour, mes enfants. Ravie de vous uoir. Le thème de notre leçon. Les 

matières scolaires. L’emploi du temps. 

 

Avant tout, faisons la gymnastique phonétique.  

буквосполучення: 

 

ph – [f]                                th – [t]                               h – [ ] 

phase                                   Nathalie                            heure 

phrase                                  thème                               horloge 

physique                              thématique                       hésiter 

philosophie                          thèse                                 hetman 

géographie                           thérapie                            hier 

téléphone                             méthode 

photographier 

 

2. Conversation   Мовна розминка 

На екрані годинники. Вони показують різний час. Учні  повинні дати 

відповіді на запитання.  Quelle heure est-il? 

 

3. Підкреслити правильний переклад речень: 

 

Зараз чверть на одинадцяту. 

1) Il est dix heures dix. 

2) Il est dix heures moins dix. 

3) Il est dix heures et quart. 

 

     О пів на дев’яту. 

      1) Il est huit heures et quart. 

      2) Il est huit heures et demie. 



      3) Il est neuf heures moins le quart. 

 

    За десять хвилин сьома. 

1) Il est sept heures et quart. 

2) Il est sept heures dix. 

3) Il est sept moins dix. 

 

    16 хвилин на десяту. 

     1) Il est neuf heures moins cinq. 

     2) Il est neuf heures seize. 

     3) Il est neuf heures moins seize. 

 

 

Répétons les verbes pronominaux (займенникові дієслова).  

Faites des phrases: 

Склади речення за таблицею, вживаючи зворотні (займенникові) дієслова 

у потрібній формі. 

 

Je 

Il 

Tu 

Nous 

Ils 

Vous 

se lever 

s’habiller 

se laver 

se reposer 

se réveiller 

se coucher 

à 7 heures du matin. 

une chemise blanche et un pantalon brun. 

après la gymnastique. 

à 3 heures et demie de l’apres-midi. 

à 9 heures du soir. 

tôt.  

 

Діти, подивіться на речення, які склала я , і знайдіть в них помилки: 

 

Je nous lève à 7 heures du matin. 

     Il s’habillent une chemise blanche et un pantalon brun. 

     Tu vous laves après la gymnastique. 

     Nous me reposons à 3 heures et demie de l’apres-midi. 

     Ils se réveillent tôt.  

     Vous te couchez à 9 heures du soir. 



                  4. Audition Аудіювання.  

J’ai une amie. Elle s’appelle Ludmila Fédorivna. Elle est le directeur de l’école №55 à 

Zaporijjia et le professeur de français comme moi. Son élève écrit une lettre pour vous. 

( Розкриваю листа і читаю) 

 

Salut, les filles et les garçons! 

 

C’est moi, Ania. Je suis une belle fille. J’ai onze ans et six mois. Je suis 

ecolière. Je vais à l’école numéro 55 (cinquante cinq) de Zaporijjia. Nous 

sommes 30 (trente) daus notre 6 (sixieme) A. 13 garcons et 17 filles. 

Chaque matin nous nous levons tôt. Nous faisons la gymnastique. Nous 

nous lavons, nous nous habillons, nous prenons nos petits déjeuners et nous 

allons  ă l’école. 

Notre école est grande et belle. Les leçons commencent à huit heures du 

matin. Aujourd’hui c’est jeudi, nous avons 7 leçons: deux leçons de 

mathematiques, deux leçons d’ukrainien, l’anglais, le français et l’education 

physique. 

J’ai torjours de bonnes notes pour chaque matière. J’aime beaucoup étudier. 

 

Questions 

 

1. Comment s’appelle cette fille?  (Ania) 

2. Quel âge a-t-elle? (11 ans 6 mois) 

3. Où va-t-elle? (à l’école) 

4. Quel est le numero de son école? (55) 

5. En quelle classe est-elle? (6A) 

6. Comtien d’élèves y-a-t-il dans sa classe (Il ya 30 élèves) 

7. Combien de garçons et de filles y-a-t-il? (ilya 13 garcons et 17 filles) 

8. Combien de leçons ont les élèves le jeudi? (Ils ont 7 leçons) 

9. Quelles sont ces leçons? (2 l. de mathém, 2 l. d’ukrainien, l’anglais le 

français, l’éducation physique) 

(фізкультхвилинка) 
II. Основна частина уроку 

1. Перевірка домашнього завдання 

Lexique Лексика 

 

Повторення і систематизація лексичного матеріалу. 

 

Прочитай назви навчальних предметів англійською мовою, запиши поряд 

переклад українською мовою та французькою. 

(Назви предметів написані на дошці англійською мовою) 



Ukrainian 

Ukrainian literature 

French 

Russian 

History 

Geography 

Botany 

Music 

Mathematics 

Arts 

Physical Training 

Labour Training 

Biology 

Chmistry 

Physics 

Computer 

Ethics 

      World literatures 

українська мова 

українська література 

французька мова 

російська мова 

історія 

географія 

ботаніка 

музика і співи 

математика 

образотворче мистецтво 

фізкультура 

трудове навчання 

біологія 

хімія 

фізика 

інформатика 

етика 

зарубіжна література 

l’ukrainien 

la literature ukrainienne 

le français 

le russe 

l’histoire 

la géographie 

la botanique 

la musique et le chant 

les mathématiques 

les arts figuratifs 

l’éducation physique 

l’apprentissage au travail 

la biologie 

la chimie 

la physique 

l’informatique 

l’éthique 

la littérature étrangère 

 

Grammaire 

2. Відмінювання дієслів: finir, apprendre, commencer в Present/ 

(Учні відмінюють дієслова усно) 

Правильний варіант: 

finir, II – закінчувати,   

                кінчатися 
 

je finis 

tu finis 

it finit 

elle finit 

now finissons 

vous finissez 

its finissent 

elles finissent 

 

commence, I - розпочинати 

 

 

je commence 

tu commences 

il commence 

elle commence 

nous commençons 

vous commencez 

ils commencent 

elles commencent 

apprendre, III – вчити,  

                             вивчати 

 

j’apprends 

tu apprends 

il apprend 

elle apprend 

nous apprenous 

vous apprenez 

ils apprennent 

elles apprennent 

 

Traduisez en français : 

1. Уроки починаються о восьмій годині ранку. 

2. Урок математики закінчується о 9 годині 40 хвилин. 

3. Я вивчаю французьку і англійську мови. 

4. У 6 класі ми вивчаємо українську мову та літературу, зарубіжну літературу, 

географію, природу, образотворче мистецтво, етику. 

 

Діти, ми перевірили ваше домашнє завдання. Я бачу, що більшість із вас добре 

вивчили лексику по темі уроку, не забули  те, що вивчили раніше, умієте відмінювати 

дієслова та вводити їх у речення.  

(Релаксація) 



А зараз ми переходимо до наступного етапу уроку, подачі нового матеріалу та 

його закріплення. 

un exercice 

facile  

difficile  

intéressant, -e  

préféré, -e  

une matière  

être fort, -e en ...  

être faible en ...  

                                 un problème

вправа 

легкий, неважкий, нескладний 

важкий, трудний, складний 

цікавий, -ва 

улюблений, -на 

предмет (навчальний) 

бути сильним (-ою) у … 

бути слабким (-ою) у … 

задача 

un exemple                           приклад 

 

Робота з підручником, вправа 6, сторінка 32. Закріплення нової лексики. 

Вводиться відмінювання нового дієслова в Présent. 

écrire, III – писати 

 

j’écris                                                                        Ecris ! 

tu écris                                                                      Ecrivons ! 

il (elle) écrit                                                              Ecrivez ! 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils (elles) écrivent 

 

(Якщо буде час, виконується вправа 8 на сторінці 33 в зошитах письмово) 

Закріплення нового матеріалу. 

(Показуємо відеосюжети про вчителів 639 Л.С., 631 І.О., 635 Л.М., 639 О.Л., 633 

М.К.) 

Перед показом кожного сюжету вчитель акцентує  увагу дітей на ті моменти, про 

які треба буде скласти невелику розповідь.  

 

Наприклад:  

Кого ви бачите на екрані?  

Який предмет викладає вчитель? 

У які дні за розкладом цей предмет? 

Чим діти займаються на уроці? 

 

Діалог на сторінці 35 вправа 11. 

 

Читає вчитель, а потім діти в парах. 

 

ІІІ. Заключна частина уроку 

Домашнє завдання: вправа 6 на ст. 32, вивчити лексику 

                                  вправа 11 на ст. 35, відтворити діалог. 

 

Підведення підсумку уроку, виставляння оцінок, коментарі. 

 


