
Практичне заняття №3-4 

Тема 1.2. Знайомство. Моя сім`я. Родинні зв’язки. Друзі. Зворот es gibt. 

Прийменники з Dativ, Akkusativ, Genitiv. (4год) 

Мета: закріпити основні вміння та навички  правил знайомства та  

спілкування; ознайомитись з правилами побудови нескладного діалогу та 

вживання прийменників в знахідному відмінку; розвивати  навички побудови 

нескладних висловлювань з теми; виховувати культуру ввічливості при 

спілкуванні.  

Вид заняття: повідомлення та закріплення нового матеріалу. 

Дидактичний матеріал: нові граматичні та лексичні одиниці та вправи на 

закріплення. 

Література (основна та додаткова): 1. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! 

Самоучитель немецкого языка (в двух томах). Т. 1. – К.: Логос, 2004. – с. 38, 246. 

Хід заняття                                                        

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань (розповідь про погоду сьогодні; які 

прийменники студенти вже знають). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання та закріплення нового матеріалу. 

     А) читання діалогу «Das ist mein Freund» («Це мій друг»)   (Додаток 1)   

        та   складання відповідно власного діалогу за зразком; 

     Б)  виконання лексичних вправ про знайомство (Додаток 2);       

     В) вивчення прийменників та конспект основних правил вживання  

(Додаток 3);  

     Г) вправи на закріплення вживання прийменників із застосуванням  

        нової лексики (складання речень). 

     5. Оцінювання студентів. 

     6. Повідомлення домашнього завдання (написати 10 речень з   

        прийменниками в знахідному відмінку.) 

Викладач            А.О. Просяник 
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Das ist mein Freund (Додаток 1) 

-  Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist mein Freund. Er heißt Fischer. 

-  Schön! Woher kommen Sie, Herr Fischer? 

-  Aus Deutschland, aus Berlin. 

- Hans ist Lehrerstudent. 

-  Was studieren Sie? 

- Ich  studiere   Pädagogik   und Französisch. 

- Und das ist Sascha Petrenko. 

- Kommt er aus der Ukraine? 

- Ja, er lebt in Kiew. Er wohnt Frankostraße 12. 

Sascha geht noch in die Schule. Und das ist Olga. Sie ist meine Freundin. 

- Sind Sie Studentin? 

- Nein, ich studiere nicht. Ich arbeite schon. 

- Sagen Sie bitte, was sind Sie von Beruf? 

- Ich bin Sekretärin. Ich arbeite in einem Betrieb. 

- Sie sprechen gut Deutsch. 

- Danke.   Ich   besuche   einen Deutschkurs. 

- Wirklich? Wie interessant! 

 

Лексичні вправи (Додаток 2) 

1. Скажіть, як звуть цих людей. 

- Er heißt Hans. -» Sie heißt Anna. 

(Rolf, Monika, Sascha, Olga, Dieter, Klaus, Ute, Frank). 

2. Познайомтесь з цими людьми: 

-  Wie heißen Sie? / Wie heißt du? -> Ich heiße .... Und Sie? / Und du? 

(Rolf, Olga, Sascha, Monika, Dieter, Klaus, Ute, Frank). 

3. Скажіть як кого звуть. 

1. Ich ... . 2. Mein Freund ... . 3. Meine Freundin ... . 4. Er ... 5. Sie .... 6. Meine 

Freunde..... 

4. Запитайте цих студентів, що вони вивчають. 
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-Was studierst du, Petra? -Ich studiere Russisch. 

Petra  Russisch 

Peter       Mathematik 

Uwe        Medizin 

Ute          Fremdsprachen 

Martin     Musik 

Klaus       Französisch 

Maria       Pädagogik 

Heinz       Physik 

5. Використайте дієслово lernen або studieren: 

1. Ute ist Studentin. Sie ... an der Universität. 2. Friederike besucht die Schule. Sie 

... gut. 3. Rolf ist Student. Er ... Medizin. 4. Ich besuche einen Englischkurs. Ich ... 

Englisch. 5. Sabine geht in die Schule. Sie ... gern. 6. Mein Freund arbeitet schon als 

Ingenieur. Aber er ... gern Sprachen. 

6. Скажіть, звідки ці люди: 

Зразок:  

-   Woher kommen Sie? / Woher kommst du? -> Ich komme aus Deutschland, aus 

Berlin. 

aus Deutschland: Berlin, Essen, Dresden, Worms, Erfurt, Bonn, Hamburg, 

München. 

aus der Schweiz: Zürich, Bern, Basel. aus Österreich: Wien, Salzburg, Innsbruck. 

Прийменники в Akkusativ (Додаток 3) 

für,   d u r c h ,    ohne,   um,   g e g e n ,    bis 

Значення цих  прийменників: 

         für - для, нa, зa 

Dieses Buch ist für meinen Bruder.     Це книга для мого брата. 

Meine Oma kommt für eine  Woche.Моя бабуся приїде на тиждень. 

Bist du für diese Reise?                         Ти за цю подорож? 

durch - через, по, на (при поділі) 
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Wir   machen   eine   Reise durch ganz Europa.  - Ми зробимо подорож по 

всій Європі. 

Die Gäste gehen durch die Schule.         Гості йдуть по школі. 

Du gehst durch die Tür, und  dann siehst du deine Eltern.  Ти пройдеш через двері і 

потім побачиш своїх батьків. Fünfzehn   durch   drei   ist  gleich fünf.  15 поділене на 

3 дорівнює 5. 

оhne                                   - без 

Kommt dein Freund ohne seine Frau? Твій друг прийде без своєї дружини? 

Ich bin da ohne Eltern.Я тут без батьків. 

(після прийменника ohne   іменники вживаються без артикля). 

um - біля, коло, в (при позначенні часу) 

Die ganze Familie sitzt um den Tisch (herum). Вся родина сидить коло столу (за 

столом) 

Wir gehen um 20 Uhr zu Besuch. Ми йдемо в гості о 8 вечора. 

 (прийменник um в значенні  "навколо" часто вживається в поєднанні зі словом 

herum,  котре знаходиться в кінці речення). 

Die Kinder tanzen um den Tannenbaum herum.  Діти танцюють навколо ялинки. 

gegen                                  - проти, на, по відношенню до; біля (про час) 

Ich bin gegen diese Reise.          Я проти цієї подорожі. 

Heute spielt "Dynamo" Kiew gegen "Ararat".Сьогодні грає «Динамо» Київ 

проти Арарату. 

Das Auto fährt gegen das Haus.   Машина наїжджає на будинок. 

Er   ist  unfreundlich   gegen mich. Він не дружелюбний по відношенню до мене. 

Ich komme so gegen 20 Uhr.           Я прийду біля восьми годин вечера. 

bis                                             -до ( в локальному і часовому значенні) 

Wir     fahren nur bis Hamburg.    Ми їдемо лише до Гамбурга. 

Ich bleibe hier nur bis 21Uhr.      Я залишуся тут лише до 21.00. 

Er bleibt dort nur von 8 bis9 Uhr. Він залишиться там лише з 8 до 9 години. 

Прийменник bis часто вживається у поєднанні з прийменниками: zu, vor, in, auf і 

має інше значення.  

     bis zu + Dativ bis in + Akkusativ 

     bis vor + Dativ bis auf + Akkusativ  

Bis zum Theater Fahren wir mit dem Taxi. До театру ми їдемо в таксі.  

Die Freunde diskutieren bis in die Nacht.    Друзі сперечаються до ночі. 
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Meine Familie   (Додаток 4) 

- Hast du eine Familie?  

- Ja, natürlich. Meine Familie ist sehr groß. Hast du Zeit? Ich zeige dir unser 

Familienalbum. 
- Bitte, gern. 
- Das sind meine Eltern. Sie sind hier noch Studenten.  

- Und was machen sie jetzt? 

- Mein Vater ist Arzt, und meine Mutter ist Dolmetscherin. Sie  spricht  fünf 

Fremdsprachen!   Fremdsprachen   fallen ihr leicht. 

- Toll! Und wer ist das?  

- Das sind meine Großmütter.  

- Sie   sind   Rentnerinnen   und leben auf dem Lande.  

- Hast du keinen Großvater? Keinen. 
- Und Geschwister?  

- Das  sind  mein  Bruder  und meine Schwester.  

- Deine Schwester ist hübsch.  

- Ja, das stimmt. Sie hat schon ihre Familie. Ihre Kinder, der Sohn Rainer und die 

Tochter Ruth, besuchen den Kindergarten.   Sie   kommen   bald   zu Besuch. 
- Und dein Bruder? Was macht er? 
- Er studiert. Was wird er? 

- Er wird Programmierer. Dieser Beruf ist sehr modern.  
Моя семья 

-  У тебя есть семья? 
-  Да, конечно. Моя семья очень большая. У тебя есть время? Я покажу тебе 

наш семейный альбом. 
-  Пожалуйста, с удовольствием. 
-  Это мои родители. Здесь они еще студенты. 
-  А что они делают теперь? 
-  Мой отец врач, а мама - переводчица. Она говорит на 5 языках! 

Иностранные языки даются ей легко. 
-  Здорово! А кто это? 
-  Это мои бабушки. 
-  Они пенсионерки и живут в деревне. 
-  У тебя нет дедушки? 
-  Нет. 
-  А братьев и сестер? 
-  Вот мой брат и моя сестра. 
-  Твоя сестра хорошенькая. 
-  Да, это так. У нее уже есть своя семья. Ее дети: сын Райнер и дочь Рут, 

ходят в детский сад. Они скоро придут в гости. 
-  А твой брат? Что он делает? 
-  Он учится (в вузе). 
-  Кем он будет? 

- Он будет программистом. Эта профессия очень модная. 
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Словник до тексту            (Додаток 2) 

die Familie (-n) - сім’я (-ї) 

die Mutter (die Mütter) - мама, мати 

der Vater (die Väter) - батько, папа 

die Eltern - батьки 

der Großvater - дідусь 

die Großmutter - бабуся 

die Großeltern - дідусь і бабуся 

der Sohn (die Söhne) - син 

die Tochter (die Töchter) - дочка 

das Kind (-er) - дитина 

der Bruder (die Brüder) - брат 

die Schwester (-n) - сестра 

die Geschwister - брат та сестра 

der Rentner (=) - пенсіонер 

die Rentnerin (-nen) - пенсіонерка 

gern - охоче, із задоволенням 

jetzt - зараз 

leicht - легко 

hübsch - симпатичний, гарненький 

bald - скоро 

modern - сучасний 

natürlich - дійсно 

der Kindergarten (-gärten) - дит. садок  

machen - робити 

werden - ставати 

zeigen - показувати 

 

Лексичні вправи (Додаток 3) 
1.  Які асоціації у вас виникають зі словом die Familie. Запишіть їх, користуючись 

словником. 

2. Розкажіть про родину свого друга чи подруги. 

3. Намалюйте своє «родовідне дерево» та розкажіть про свою родину. 

4. Покажіть своїм друзям свій альбом з фотографіями та представте своїх родичів. 

1. Das ist mein ... (батько). 2. Das ist meine ... (мама). 3. Das ist mein ... (брат). 

4. Das ist meine ... (cecтра). 5. Das sind meine ... (брат і сестра). 6. Das sind 

meine ... (батьки). 7. Das sind meine ... (брати). 8. Das sind meine ... (сестри). 9. 

Das ist mein ... (чоловік). 10. Das ist meine ... (дружина). 

5.  Ваші друзі цікавляться, як звуть ваших родичів. 

-  Wie heißt deine Mutter? -» Meine Mutter heißt Maria. 

1. Wie heißt dein Vater? 2. Wie heißt deine Mutter? 3. Wie heißt dein Bruder? 4. 

Wie heißen deine Großeltern? 5. Wie heißt deine Tochter? 6. Wie heißt dein Sohn? 

7. Wie heißt deine Frau? 8. Wie heißen deine Geschwister? 9. Wie heißen deine 

Eltern? 10. Wie heißt dein Mann? 
6.Hапишіть, в яких містах і селах живуть Ваші рідні. 

-   Wo lebt Ihre Schwester? -» Sie lebt in Poltawa. 

(Sie lebt auf dem Lande.) 
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1. Wo lebt Ihr Bruder? 2. Wo leben Ihre Freunde? 3. Wo leben Ihre Eltern? 4. Wo 

lebt Ihre Schwester? 5. Wo leben Ihre Kinder? 6. Wo lebt Ihr Großvater? 7. Wo 

lebt Ihre Großmutter? 8. Wo leben Ihre Geschwister? 

 
7. Розкажіть про цих людей. 

 
 
Name Sandra Daniel Martina Jens 
Vorname König Scherling Neuner Funk 
Adresse Auenstraße 8 Waldplatz 20 Mozartstraße Hauptstr. 3 
 8600 34127 Kassel 7 72 Vaduz 

 Dübendorf Deutschland 2568 Liechtenstein 

 Schweiz  Salzburg Österreich  

Geburts-     
datum 14.03.1980 24.09.1965 19.11.1968 6.01.1950 
Geburts- Zürich Bonn Graz Vaduz 

ortNation

ali- 
 

Schweizerin 
 

Deutscher 
 

Österreicherin 
 

Liechtensteiner 
tät  

Beruf 
 

Studentin 
 

Kaufmann 
 

Bankkauffrau 
 

Schlosser 
Religion keine evangelisch katholisch katholisch 
Familien- ledig verheiratet ledig (hat einen geschieden 
stand   Lebenspartner)  
Kinder keine zwei ein zwei 

 


