
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний рік _____________   Семестр________   Вчитель ______________________________ Клас ________   Підручник Essentiel et plus...1 

 

Дата/ 

Уроки 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві 

функції 

Соціокультурні/ 

Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 

завдання 

 
Лексика Граматика/ 

Фонетика 

Аудіювання/ 

Читання 

Письмо/ 

Говоріння 
 Module 0  Представити 

себе, вміти 

рахувати до 20 

Знайомство із 

маленькими 

французами 

Числа від 0 до 20, 

кольори. 

Rythme de la phrase 

Sensibilisation aux 

intonations de base 

(interrogation, 

exclamation) ; 

 Comment tu 

t’appelles ? Je 

m’appelle ... 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un/une ... 

Прослуховування 

та читання чисел, 

коротких діалогів 

із привітанням, 

пісеньки на 

виконання вправ 

Представитися, 

запитати, як 

звати. 

Cahier 

d’activités : 

ст. 4 

 Module 1 

 

Вміти 

привітатися, 

описати 

предмет, 

виразити 

обов’язки 

Шкільні речі 

маленьких 

французів 

Привітання, речі у 

класі, кольори, 

числа від 30 до 60 

Phonétique ; 

Comment il 

s’appelle ? Il 

s’appelle ... 

Qui est-ce ? Qu’est-

ce que c’est ? C’est ... 

Qu’est-ce qu’il faut 

faire ? Il faut ... 

Les articles définis et 

indéfinis  

Прослуховування 

та читання 

діалогів та текстів 

із привітаннями, із 

описом дій. 

Розіграти діалог 

між секретним 

агентом та 

шпигуном. 

Вивчити вірш 

про кольори. 

Скласти 

питання та 

вiдповіді про 

речі у класі. 

Cahier 

d’activités : 

ст. 6-17 

 Doc lecture La France, tu connais ?       ст. 14 

 Projet  5 questions  pour des champions 

(concours de culture générale) 

    ст. 15 

 Bilan Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : La chaise 

est libre ? 

 

    ст. 15-16 

 Module 2 

 

Вміти 

представити 

себе та своїх 

Проводження 

вільного часу 

підлітків у  Франції, 

Прикметники, 

дієслова дії, спорт 

та дозвілля 

Phonétique ; 

Masculin et féminin 

des adjectifs 

Прослуховування 

та читання текстів 

про стиль життя 

Скласти діалог 

із другом про 

проводження 

Cahier 

d’activités : 

ст. 18-29 



друзів, описати 

когось, виразити 

свої смаки, 

відповісти по 

телефону. 

спорт та розваги réguliers, 

sensibilisation au 

pluriel, 

Les verbes du 1
e
 

groupe, le verbe être, 

faire 

On=nous 

Négation : ne ... pas 

 

підлітків у  

Франції. 

вихідних. 

Відповісти на 

запитання щодо 

своїх смаків у 

спорті. 

 Doc lecture Héros de BD     ст. 24 

 Projet  Je suis comme ça !!! (exposition de 

posters) 

    ст. 25 

 Evaluation Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : Interview 

au collège 

 

    ст. 25-26 

 Module 3 
 

Вміти запитати 

про когось,  

зробити 

запрошення, 

прийняти 

запрошення, 

відмовитись, 

виразити 

причину 

Підлітки з країн 

Європейського 

Союзу 

Міста, країни, дні 

тижня, місяці 

року, 

національності 

Phonétique ; 

Avoir (présent) 

Adjectifs de 

nationalité 

Habiter à, au, en + 

ville/pays 

Cause : 

pourquoi/parce que 

Liaison  

Прослуховування 

та читання 

діалогів про 

школярів, їх 

походження 

Скласти 

телефонну 

розмову із 

запрошенням на 

свято дня 

народження. 

Розповісти про 

національні 

страви своєї 

країни. 

Cahier 

d’activités : 

ст.  

30-41 

 Doc lecture Les jeunes de l’Union Européenne     ст. 34 

 Projet  A la recherche d’un correspondant ! 

(Internet / e-mail) 

Se présenter  à son/sa correspondant(e) 

    ст. 35 

 Evaluation Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : Séjour en 

Angleterre 

 

    ст. 35-36 



 Module 4 
 

Вміти запитати 

про характер 

тварини, 

виразити 

кількість, 

рахувати до 

1000, виразити 

відчуття, надати 

наказ або 

інструкції 

Тварини світу. 

Відвідування лікаря. 

Числа від 70 до 

1000, частини тіла 

(людини, 

тварини), 

формули 

ввічливості 

Phonétique ; 

Interrogation : quel, 

quelle, quels, quelles 

Quantité : combien, 

combien de 

Les adjectifs 

possessifs (1 

possesseur) 

Emploi de tu et de 

vous 

Avoir mal au, à la, 

aux+partie du corps 

Прослуховування 

та читання 

діалогів про 

тварин, частини 

тіла, про 

відвідування 

лікаря. 

Скласти 

детальний опис 

улюбленої 

тварини. 

Скласти діалог 

«У лікаря» із 

описом 

проблеми. 

Cahier 

d’activités : 

ст. 42-53 

 Doc lecture La tour Eiffel     ст. 44 

 Projet  Tu as un animal de compagnie ? 

(présentation orale et graphique) 

    ст. 45 

 Evaluation Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : Tu n’as pas 

de travail ? 

 

    ст. 45-46 

 Module 5 
 

Вміти замовити 

сніданок, 

представити та 

описати членів 

своєї родини, 

запитати час, 

описати свій 

день 

Розпорядок дня 

підлітків-французів 

Їжа, сім’я, одяг, 

повсякденні 

справи, частини 

дня 

Phonétique ; 

Prendre (présent) 

Articles partitifs 

Adjectifs irréguliers 

Prépositions de lieu 

Verbes pronominaux 

Читання та 

прослуховування 

текстів та діалогів 

про розпорядок 

дня, про членів 

сім’ї 

Описати свій 

день. Описати 

членів своєї 

родини. 

Cahier 

d’activités : 

ст.  

54-65 

 Doc lecture Une famille française     ст. 54 

 Projet  Un dimanche matin en famille (poster) 

Présenter sa famille  à son/sa 

correspondant(e) 

    ст. 55 

 Evaluation Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : Un réveil 

difficile 

 

    ст. 55-56 



 Module 6 

 

Вміти 

розповідати про 

проводження 

вільного часу, 

про пори року, 

описати свої 

канікули 

Подорожі французів Клімат, пори року, 

фізичні відчуття, 

листування 

(поштові листи) 

Phonétique ; 

Sensibilisation aux 

temps du passé et du 

futur 

Articles contractés : 

au, aux 

Présent : Aller 

Prépositions + 

pronoms toniques 

Прослуховування 

та читання 

діалогів та текстів 

про пори року, 

про відпочинок. 

Тест на виявлення 

типу характера. 

Описати свою 

улюблену пору 

року. Скласти 

текст для 

листівки з місця 

відпочинку. 

Cahier 

d’activités : 

ст. 66-73 

 Doc lecture Vive la différence !     ст. 64 

 Projet  Histoire illustrée (narration et exposition 

de posters) 

Envoyer une carte postale à son/sa 

correspondant(e) 

    ст. 65 

 Evaluation Pour faire le point : 

Communication, Phonétique, Civilisation, 

Test d’expression orale : Es-tu capable de 

... ? 

Test de compréhension orale : Projets de 

vacances 

 

    ст. 65-66 

 


