
Практичне заняття №18-19 

Тема 2.4. Відрядження. Подорожі. Простий минулий час. Великі міста 

Німеччини.    Розвиток туризму в Німеччині (4год.). 

Мета: навчитись розповідати про подорож, відрядження у простому 

минулому часі; вивчити нові граматичні одиниці;  розвивати навички говоріння 

та спілкування на задану тему; виховувати цікавість до майбутньої професійної 

діяльності 

Вид заняття: повідомлення та закріплення нового матеріалу. 

Дидактичний матеріал:  лексичні одиниці та вправи на закріплення. 

Література (основна та додаткова): 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. 

Довідник. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с. 

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 2002. – 352 с. 

3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1., 2. – К., 2004. 

Хід заняття 

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань (Розкажіть, що ви запам’ятали про 

Німеччину та її визначні місця, та столицю – Берлін) що було розглянуто на 

попередньому занятті). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання та закріплення нового матеріалу – читання текстів та 

опрацювання їх (бесіда). 

1). Reisen. 

2). Простий минулий час / Prätertum 

3). Великі міста Німеччини.     

4). Туризм в Німеччині. 

5. Оцінювання студентів. 

6. Повідомлення домашнього завдання (підготувати розповідь про туризм, 

виконати вправи з граматики, завдання самостійної роботи).                                                               

    Викладач              А.О. Просяник  
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Reisen 

Reisen kosten Geld, doch man sieht die Welt. Es ist nicht billig zu reisen, aber das 

Leben ist heute ohne Reisen unmöglich. Nach einem Arbeitsjahr bekommen die 

Menschen Urlaub, und sie haben keine Lust, den Urlaub zu Hause zu verbringen. 

Millionen Menschen reisen, um andere Länder und Städte zu sehen, etwas Neues zu 

entdecken, neue Menschen kennen zu lernen, ungewöhnliche Speisen zu probieren. 

Gewöhnlich planen die Menschen ihre Reisen im Voraus. Sie wählen ihr Reiseziel 

und die Dauer ihrer Reise. Und natürlich das Verkehrsmittel und das Hotel. Es ist heute 

leicht, Tickets und Hotelzimmer im Internet zu buchen. Aber viele Leute haben keine 

Zeit und Lust, ihre Reisen selbst zu organisieren. Dann wenden sie sich an ein 

Reisebüro. 

Das Reiseziel und die Dauer der Reise hängen vor allem vom Geld ab. Immer 

mehr Menschen wollen ins Ausland reisen. Die Top-Reiseziele der Deutschen sind 

Spanien, Italien, Österreich, die Türkei, Frankreich und Griechenland. Aber nicht alle 

haben die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Dann sucht man ein Reiseziel in seinem 

Heimatland. 

Auch will man natürlich im Urlaub die Umgebung wechseln. Die Menschen vom 

Lande oder aus einer Kleinstadt fahren gern in eine Großstadt, um dort die 

Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, Museen zu besuchen, in großen Kaufhäusern 

 einzukaufen und in Restaurants zu essen. Die Großstädter wollen im Urlaub mehr Ruhe 

haben und reisen lieber ans Meer oder in die Berge. 

Das Verkehrsmittel hängt vom Reiseziel und der Reiseart ab. 

Mit dem Flugzeug erreicht man sein Reiseziel am schnellsten, und man wählt es 

gewöhnlich für weite Auslandsreisen. Es ist jetzt auch nicht so teuer, denn es gibt heute 

sehr viele Billigflüge. 

Eine Zugfahrt wählt man gewöhnlich für nicht sehr weite Reisen. Während der 

Zugfahrt kann man schöne Landschaften sehen, lesen und sich ausruhen. 

Doch am liebsten reisen die Deutschen mit dem Auto. Bei einer Autoreise hängt 

man von keinem Fahrplan ab, und man kann viel Gepäck mitnehmen.  
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Простий минулий час / Prätertum 

Präteritum, проста форма минулого часу, вживається переважно в оповіді, 

розповіді. У 1-й і 3-й особі однини особові закінчення відсутні, інші закінчення 

такі ж, що й у Präsens. Відокремлювана частина дієслова ставиться також 

наприкінці речення: 

Als ich gestern auf der Couch lag und ein Buch las, kam Klaus herein. Er nahm 

mir das Buch aus der Hand, rollte mich von der Couch und sagte einfach: «Guten 

Tag!» 

Слабкі дієслова утворюють Präteritum за допомогою суфікса-te, що 

приєднується до основи інфінітива перед особовими закінченнями. Перед 

суфіксом ставиться голосний -е-, якщо основа закінчується на -t, -d, -dm, -chn, -

ffn: 

ich machte arbeitete 

du machtest arbeitetest 

er,sie, es machte arbeitete 

wir machten arbeiteten 

ihr machtet arbeitetet 

Sie, sie machten arbeiteten 

 Сильні дієслова утворюють Präteritum без суфікса, за допомогою зміни 

кореневої голосної в основі. Це явище називається Ablaut, форму Präteritum таких 

дієслів варто запам'ятовувати. Список основних форм сильних і неправильних 

дієслів можна знайти, як правило, в кінці будь-якого німецько-українського 

словника. Особові закінчення в сильних дієслів такі ж, як і в слабких: 

ich schrieb las 

du schriebst lasest 

er,sie, es schrieb las 

wir schrieben lasen 

ihr schriebt last 

Sie, sie schrieben lasen 

 Неправильні дієслова haben, sein, werden, tun утворюють Präteritum 

особливим способом: 

  haben sein werden tun 

ich hatte war wurde tat 

du hattest warst wurdest tatest 

er,sie, es hatte war wurde tat 

wir hatten waren wurden taten 
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ihr hattet wart wurdet tatet 

Sie, sie hatten waren wurden taten 

 Модальні дієслова утворюють Präteritum за допомогою суфікса -te й 

особових закінчень, при цьому вони втрачають умлаут: 

können  –  konnte, mögen  –  mochte, dürfen  –  durfte, müssen  –  musste, wollen 

 –  wollte, sollen  –  sollte. 

Змінюють голосну літеру в основі й отримують суфікс –te в Präteritum також 

неправильні дієслова: 

wissen  –  wusste, kennen  –  kannte, rennen  –  rannte, denken  –  dachte, bringen 

 –  brachte. 

 



 5 

 

 



 6 

Завдання: складіть розповідь про великі міста Німеччини, німецькою 

мовою (Презентація за темою) 

Туризм в Німеччині 

Туризм в Німеччині забезпечує 8 відсотків внутрішнього валового продукту 

країни. Безпосередньо в туристичній сфері майже 3 мільйони робочих місць. 

Поряд з торгівлею це – найбільший сектор в сфері послуг. Тут діють в основному 

підприємства малого і середнього бізнесу, що відкриває широкі можливості для 

підприємців-початківців.  

Щорічно Німеччину відвідують близько 18 млн. туристів, кожен з яких 

проводить в готелі не менше двох ночей. Найбільш активно відпочивають в 

Німеччині голландці, американці та англійці. Найбільш популярні серед 

зарубіжних туристів німецькі міста – Берлін, Мюнхен, Гамбург і Баден-Баден. 

Галузь туризму займає друге місце після автомобілебудування. У середньому від 

2 до 3 відсотків чистого обороту туризму (без податку на додану вартість) 

надходять у вигляді податку на промисел, поземельного податку, а також частини 

надходжень від податку на зарплати і прибуток у каси комун. Слід зазначити, що 

Німеччина стає все більш популярним туристським напрямком.  

Можна виділити наступні основні чинники, які приваблюють туристів в 

країну:  

1. Висока концентрація історичних і культурнихпам'яток;  

2. Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних 

турів);  

3. Високий рівень сервісу.  

Концепція розвитку національної туристичної галузі базується на 4-х 

«китах»: «Культурний туризм», «Зелений туризм», «Подієвий туризм», «Інтернет-

технології».  

Завдання: перекладіть текст на німецьку мову або складіть свою розповідь 

на тему. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

