
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний рік _____________   Семестр________   Вчитель _____________________________________ Клас ________   Підручник Edito A2 
 

Дата/ 
Уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні/ 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

 
Лексика Граматика/ 

Фонетика 
Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ 

Говоріння 
 Unité 1 

C’est la vie ! 
Вміти 
розповідати про 
своє 
походження, 
свої смаки, 
призначити 
зустріч, 
відмовитись від 
зустрічі 

Знайомство із 
французькими 
артистами, із 
популярними 
танцювальними 
стилями 

 Особисте життя, 
професійне життя, 
розваги 

Звуки  [s] et [z]; 
Passé composé, la 
phrase négative, les 
indicateurs de temps 

Прослуховування 
та читання текстів 
про французьких 
артистів, про 
проводження 
вільного часу у 
Франції. 

Розповісти про 
проводження 
вихідних. 
Скласти діалог: 
домовлення про 
зустріч. 
Розповісти про 
традиційне 
свято своєї 
країни.  

Cahier 
d’activités: 
ст. 3-12 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

La passion du 
breakdance 
Festivals et fêtes 
au Sénégal 

     DVD 

 Civilisation La pétanque est à 
la mode 

     ст. 20 

 Ateliers  Organiser un 
concours de 
pétanque ; 
Faire un portrait 
interactif 

     ст. 25 

 Détente Quiz : Sports et 
loisirs 
francophones 

     ст. 26 

 Unité 2 
Souvenirs, 
souvenirs  

Вміти зрозуміти 
літературний 
текст, описати 
фото, написати 
лист он-лайн 

Знайомство із 
містами для 
відпочинку у 
Франції. 
 

Спогади, пейзаж, 
погодні умови 

La liaison obligatoire 
avec le pronom en ; 
L’imparfait, les 
pronoms y  et en, la 
place de l’adjectif  

Прослуховування 
та читання текстів 
про видатного 
французького 
клоуна, про 
відомий острів 
Гваделупа та 
місто Ніццу. 

Скласти опис 
фото клоуна у 
цирку. 
Розповісти про 
свої 
найяскравіші 
дитячі спогади. 
Описати 
випадок 

Cahier 
d’activités: 
ст. 13-23 



невдалих 
канікул. 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Souvenirs de 
vacances, Fred 
Chauvin 

     DVD 

 Civilisation Les vacances des 
Français 
Expressions 
imagées pour 
parler de la pluie 

     ст. 34 

 Ateliers  Ecrire un article 
sur l’histoire de 
sa ville ; 
Faire une vidéo 
touristique sur sa 
ville 

     ст. 39 

 Préparation au 
DELF A2 

Stratégies et 
entraînement : 
Compréhension 
des écrits 

     ст. 40 

 Unité 3 
A la recherche 
d’un toit 

Зрозуміти 
оголошення про 
оренду житла. 
Виразити 
радість. 

Види житла у 
Франції. Пошук 
житла у Монреалі. 
Майбутнє Парижа у 
2050 році. 

Житло Les différentes 
prononciations de 
plus ([ply], [plys], 
[plyz]) ; 
Les pronoms relatifs 
qui, que, où, la 
comparaison, les 
pronoms possessifs 

Прослуховування 
та читання текстів 
про види житла та 
їх пошук у 
Франції та Канаді, 
об’яви оренди 
квартир. 

Розіграти діалог 
орендодавця та 
клієнтів. 
Описати своє 
житло. Описати 
ідеальне місто 

Cahier 
d’activités: 
ст. 24-35 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Se loger à Paris      DVD 

 Civilisation Le Paris du 
Baron 
Haussmann 

     ст. 48 

 Ateliers  Présenter une 
idée pour 
améliorer la vie 
dans sa ville ; 
Louer un 
logement pour 

     ст. 53 



une courte durée 
 Détente Les logements 

insolites 
     ст. 54 

 Unité 4 
On n’arrête 
pas le progrès 

Вміти 
висловитись про 
майбутнє в 
цілому, описати 
намір щось 
зробити. 

Знайомство із 
професіями 
майбутнього та 
інноваційними 
технологіями. 
Абревіатури у межі 
інтернет. 

Наука і техніка; 
комунікаційні 
технології 
 

Les voyelles nasales ; 
Le futur simple, la 
condition avec si, le 
pronom on  

Прослуховування 
та читання текстів 
про актуальність 
сучасних 
професій у 
майбутньому, про 
особливості 
роботи в межі 
інтернет. 

Надати свою 
думку щодо 
зникнення 
деяких професій 
у майбутньому. 
Висловити своє 
відношення до 
сучасних 
технологій. 
Описати будь-
яку корисну 
інновацію. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 36-45 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

L’internet des 
objets 

     DVD 

 Civilisation La francisation 
du language 
internet 

     ст. 62 

 Ateliers  Organiser une 
journée sans 
portable ; 
Participer à un 
concours 
d’inventions sur 
un réseau social 

     ст. 67 

 Préparation au 
DELF A2 

Stratégies et 
entraînement : 
Production écrite  

     ст. 68 

 Unité 5 
En forme ? 

Вміти надати 
пораду, 
говорити про 
самопочуття, 
висловити свою 
точку зору. 

Здоровий стиль 
життя французів. 

Здоров’я та тіло; 
здоров’я та 
медицина 

Le son [i] ; 
L’obligation et 
l’interdiction, le 
subjonctif présent 

Читання та 
прослуховування 
текстів про 
здоровий стиль 
життя, відповідні 
поради щодо 
деяких 
захворювань. 

Скласти своє 
бачення 
здорового стилю 
життя. Скласти 
діалог «У 
лікаря», «В 
аптеці». 
Описати свій 
досвід 

Cahier 
d’activités: 
ст. 46-53 



використання 
ліків на 
натуральній 
основі. 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Les allergies 
saisonnières 

     DVD 

 Civilisation Les bienfaits du 
chocolat 

     ст. 76 

 Ateliers  Réaliser une 
brochure 
publicitaire ; 
Relever un défit 
physique 

     ст. 81 

 Détente Vous avez 
sommeil ? 

     ст. 82 

 Unité  6 
Côté cuisine 

Вміти 
висловити 
схвалення, 
справитись про 
меню, 
висловити своє 
незадоволення 

Проблема 
зловживання 
продуктами 
харчування у 
Франції. 
Знайомство із 
відомим 
французьким 
кулінаром. 

Їжа, ресторан Les pronociations de 
six  et dix ; 
Le pronom en,  
Ne ... que,  
le superlatif, 
l’adverbe en -ment 

Прослуховування 
та читання 
діалогів та текстів 
про проблеми 
зловживання 
продуктів 
харчування, про 
делікатеси 
гурманів-
французів  
 

Висловити свої 
звички щодо 
готування їжі. 
Скласти діалог 
про замовлення 
страв у 
ресторані. 
Розповісти про 
звички гурманів 
своєї країни. 
Описати 
приготування 
улюбленої 
страви. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 54-63 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

La cuisine des 
saveurs 

     DVD 

 Civilisation En cuisine avec 
Alain Passard, 
chef étoilé 

     ст. 90 

 Ateliers  Organiser un 
concours de 
cuisine ; 
Créer une page 

     ст. 95 



web sur la cuisine 
 Préparation au 

DELF B2 
Entraînement : 
Production écrite 

     ст. 96 

 Unité 7 
Qui se 
ressemble, 
s’assemble 
 

Вміти описати 
характер 
людини, її 
фізичний 
портрет, 
висловити свої 
емоції  

Походження 
французьких 
прізвищ. 

Характер, 
фізичний опис 
людини 

Prononcer tout, toute, 
tous, toutes ; 
Les pronoms 
interrogatifs, les 
adjectifs indéfinis, 
l’expression des 
sentiments 

Прослуховування 
та читання текстів 
про типи 
характеру людей, 
історія створення 
фоторобота. Текст 
про характер 
французів очима 
іноземця. 

Скласти текст 
про походження 
свого прізвища. 
Скласти діалог з 
поліцію, 
використовуючи 
опис людини. 
Описати 
характер 
людини згідно її 
фото. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 64-73 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Les émotifs 
anonymes 

     DVD 

 Civilisation 365 photos qui 
vont vous faire 
aimer les 
Parisiens 

     ст. 104 

 Ateliers  Créer un test 
psychologique 
sur le caractère ; 
Créer son avatar 
sur internet 

     ст. 109 

 Détente Le portrait du 20e 
siècle 

     ст. 110 

 Unité 8 
L’actu en 
direct  

Вміти 
критикувати 
позитивно та 
негативно, 
висловити свою 
пропозицію 

Актуальні джерела 
інформації 
французів, носії 
інформації. 

Джерела 
інформації, преса, 
радіо, телебачення 

L’impératif : 
prononcer le s ajouté 
avec en et y ; 
La cause et la 
conséquence, la place 
des pronoms COD et 
COI dans la phrase, 
l’impératif et les 
pronoms 

Читання та 
прослуховування 
текстів та діалогів 
про носії 
інформації, про 
актуальність 
телебачення у 
Франції. 

Розповісти про 
власні способи 
інформування, 
про он-лайн 
газети, журнали, 
блоги. Скласти 
короткий огляд 
газет своєї 
країни та 
висловити свої 
смаки, додати 
історію про 

Cahier 
d’activités: 
ст. 74-84 



появу 
популярної 
газети. Описати 
фільм. 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Série 100% belge      DVD 

 Civilisation Les goûts 
télévisés des 
Français 

     ст. 118 

 Ateliers  Ecrire un compte 
rendu des chiffres 
de la semaine ; 
Réaliser une 
chronique sur une 
série francophone 

 
 

    ст. 123 

 Préparation au 
DELF B2 

Stratégies : 
Compréhension 
de l’oral 

     ст. 124 

 Unité 9 
Consommer 
autrement 

Вміти 
відповісти на 
оголошення, 
висловити 
бажання 

Спільне 
використання 
предметів першої 
необхідності. 

Рукоділля L’accent 
d’insistance ; 
Le conditionnel 
présent, le gérondif 

Прослуховування 
та читання текстів 
та інтерв’ю про 
спільне 
використання 
предметів, 
необхідних для 
життя. 

Висловити свою 
думку щодо 
спільного 
використання 
будь-якої речі. 
Скласти своє 
бачення роботи 
за запитом. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 85-92 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Ma vie ubérisée      DVD 

 Civilisation Les repair Cafés : 
jeter ? Pas 
question ! 

     ст. 132 

 Ateliers  Organiser un 
troc ; 
Créer une page 
Facebook 
d’échange de 
services entre 
étudiants 

     ст. 137 



 Détente Les mots mêlés 
de la 
consommation 
collaborative 

     ст. 138 

 Unité 10 
On part en 
voyage ?  

Вміти 
забронювати 
житло, знайти 
інформацію на 
туристичному 
сайті, висловити 
свою 
байдужість 

Курорти Канади. Туризм та 
подорожі 

Prononcer e, é, è ; 
Le passé composé et 
l’imparfait dans le 
récit, l’accord du 
participe passé avec 
le COD, les pronoms 
démonstratifs celui, 
celle, ceux, celles 

Читання та 
прослуховування 
текстів про 
туристичні 
маршрути, про 
види туризму.  

Скласти запит 
щодо 
детального 
туристичного 
маршруту. 
Скласти тур. 
Маршрут 
одного з фр. 
регіонів. 
Висловити свої 
смаки у 
подорожі. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 93-101 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Le tourisme en 
France 

     DVD 

 Civilisation La France, 
destination 
touristique 

     ст.146 

 Ateliers  Organiser un 
séjour 
touristique ; 
Réaliser un 
carnet de voyage 
numérique 

     ст.151 

 Préparation au 
DELF B2 

Stratégies et 
entraînement : 
Production orale  

     ст. 152 

 Unité 11 
On recrute 

Вміти 
розповісти про 
свою освіту, про 
свої професійні 
плани 

Система освіти у 
Франції. Резюме 
французькою. 

Освіта, 
професійний світ 

La dénasalisation ; 
La mis en relief, le 
discours rapporté au 
présent, les verbes à 
prépositions 

Прослуховування 
та читання текстів 
про шкільних 
вчителів, про 
переваги освіти у 
Франції   

Розповісти про 
свої спогади 
щодо шкільних 
вчителів. 
Висловити свою 
думку про 
перерву у 
навчанні. 
Висловити своє 

Cahier 
d’activités: 
ст. 102-109 



ставлення щодо 
зміни професії. 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

La chanson de 
motivation 

     DVD 

 Civilisation Le CV, mode 
d’emploi 

     ст. 160 

 Ateliers  Créer un petit 
guide pratique de 
l’étudiant ; 
Réaliser une 
candidature en 
vidéo 

     ст. 165 

 Détente Test : êtes-vous 
bosseur ? 

     ст. 166 

 Unité 12 
L’appel de la 
nature  

Вміти 
розповісти про 
подію, пояснити 
свій вибір 

Захист 
навколишнього 
середовища 

Географія, 
навколишнє 
середовище, 
тварини 

Звуки  [r], [l], [g] ; 
L’expression du but, 
la forme passive, la 
succession dans le 
temps (l’infinitif 
passé) 
 

Прослуховування 
та читання текстів 
про захист 
навколишнього 
середовища, про 
вимираючі види 
тварин.  

Скласти 
розповідь про 
свою участь у 
захисті 
навколишнього 
середовища. 
Скласти лист із 
проханням про 
прийняття в 
асоціацію 
захисту 
навколишнього 
середовища із 
описом своєї 
потенційної 
участі. 

Cahier 
d’activités: 
ст. 110-116 

 Compréhen-
sion 
audiovisuelle 

Une campagne 
originale du 
WWF belge 

     DVD 

 Civilisation Animaux en voie 
d’extinction 

     ст. 174 

 Ateliers  Créer une 
association de 
défense de 
l’environnement ; 

     ст. 179 



Réaliser un 
reportage vidéo 
sur un animal ou 
une plante de 
votre région 

 Préparation au 
DELF B2 

Entraînement : 
Production orale  

     ст. 180 

 DELF A2 Epreuve blanche 
du DELF A2 

     ст. 181-188 

 


