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Пояснювальна записка 

Відповідно до навчального плану, починаючи з 5-го класу, передбачено можливість навчання 2-ої іноземної мови, на 

яку відводиться дві тижневі години. Польська мова обрана для вивчення з врахуванням побажань батьків, потреб учнів, 

можливостей навчально-матеріальної бази.  

Навчання відбувається за підручником - Польська мова (1-й рік навчання, друга іноземна): підруч. для 5-го класу, авт. 

Мацькович М., Цесельська-Мусамег Р., Квятковска К. 

Навчальна програма складена на основі модельної програми -  «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (автори Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. 

М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.) «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795) 

Програма навчання другої іноземної мови у 5 класі: 

- враховує вікові психофізіологічні особливості та можливості школярів цієї вікової категорії,  

- базується на їхньому досвіді у вивченні інших предметів (зокрема рідної та першої іноземної мови),  

- забезпечує виконання практичної (комунікативної) мети навчання, 

- реалізовує завдання освіти, виховання і розвитку особистості школярів у процесі отримання базової освіти,  

- спрямовується на формування в учнів ключових і міжкультурної іншомовної комунікативної як предметної 

компетентностей.  

Метою курсу є оволодіння польською мовою, як другою іноземною у міжкультурному контексті, у зв’язку з культурою 

країни, мова якої вивчається у порівнянні з власною мовою та культурою. При такому підході формується мовний 

інструментарій учня, необхідний для комунікації у межах визначених програмою тем та ситуативних сфер спілкування. 

Завдання курсу полягають у формуванні вмінь і навичок, необхідних для опанування другої іноземної мови:  

- комунікація  на визначену тематику; 

- розуміння на слух текстів, аудіо та відеоб автентичних текстів; 

- читання та розуміння прочитаного; 

- використання досвіду при вивченні другої іноземної рідної мови та першої іноземної мови; 

- вміння критично оцінювати почуту, прочитану інформацію; 



- висловлювати свої думки до почутого, прочитаного; 

- взаємодіяти усно та письмово з іншими учасниками спілкування; 

 

Щоб врахувати усі можливі труднощі вивчення другої іноземної мови, у процесі навчання потрібно враховувати 

особливості рідної мови і першої іноземної.  

Зміст навчання другої іноземної мови має забезпечувати:  

- оволодіння учнями рівнем комунікативної компетентності, що визначений чинною навчальною програмою;  

- комплексне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом);  

- взаємопов`язане і збалансоване навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;  

- формування в учнів ключових і міжкультурної іншомовної комунікативної як предметної компетентностей через 

використання відповідних вербальних, текстових й ілюстративних матеріалів, сприяти вихованню толерантного 

ставлення і поваги до культури, звичаїв, способу життя інших народів; 

- реалізацію культурологічного підходу до навчання;  

- створення комунікативної атмосфери на уроках, наближення її до умов реального спілкування, забезпечення 

можливості багатоканальної мовленнєвої взаємодії (interaction) через виконання різноманітних індивідуальних, парних 

і групових вправ і завдань у залежності від соціальних потреб спілкування;  

- особистісну орієнтованість навчального матеріалу, зумовлену віковими особливостями учнів, їхніми інтересами, 

навчальним і життєвим досвідом, перспективами майбутньої діяльності;  

- умови створення на уроках навчальних мовленнєвих ситуацій, що дозволяють відтворювати у навчальному процесі 

атмосферу реального спілкування, дотримуючись лінгвістичних і соціокультурних норм, прийнятих у країнах, мова 

яких вивчається;  

- виконання не тільки практичної (комунікативної), але й виховної, розвивальної, освітньої цілей навчання;  

- виконання завдань діяльнісного, проблемного, творчого характеру, що сприяє розвитку креативного мислення, 

загальнонавчальних умінь, усвідомленого використання власного навчального досвіду, в тому числі у вивченні рідної 

та першої іноземної мови, міжпредметних зав’язків, об`єктивного оцінювання та переосмислення рівня своїх 

навчальних досягнень.  



У зв’язку з тим, що на сучасному етапі розвитку шкільної іншомовної освіти вивчення іноземної мови здійснюється у 

взаємозв’язку з культурою народу/народів, які спілкуються цією мовою, то доцільно розглядати таке навчання як 

особливий феномен полікультурної освіти. Феномен діалогу культур доцільно вважати пріоритетною умовою 

полікультурної освіти і розвитку особистості сучасного випускника середньої школи. Спілкування (у тому числі й у 

діалозі, що є найрозповсюдженішою формою мовленнєвої взаємодії) і взаєморозуміння співрозмовників, які вербально 

контактують однією мовою, хоч належать до різних мов і культур, є незаперечним проявом полікультурних особливостей 

сучасних громадян глобалізованого світу. Відповідно до зазначених вище положень тенденцію на полікультурне навчання 

можна розглядати як прояв фундаменталізації шкільної іншомовної освіти та інтелектуалізації особистості сучасного 

школяра. 

Недоцільно у навчанні другої іноземної мови надавати перевагу якомусь одному або двом - трьом видам мовленнєвої 

діяльності. Навчальний процес організовується у такий спосіб, щоб сприяти комплексному формуванню в учнів умінь і 

навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) спілкування.  

У 5-му класі, відповідно до вікових особливостей учнів підліткового віку і їхнього навчального досвіду, не 

рекомендуємо введення вступних (пропедевтичних) курсів: 

1. Навчання доцільно розпочинати відразу з формування іншомовного комунікативного досвіду з певної теми.  

2. Фонетичний аспект мовлення засвоюється безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним 

лексичним і граматичним матеріалом.  

3. Переважна кількість вправ і завдань, а також видів навчальної діяльності, які широко використовувались під час 

оволодіння першою іноземною мовою, не завжди методично доцільні для навчання другої іноземної мови. 

Добираються такі види вправ і завдань та використовуються такі види навчальної діяльності, що співвідносяться із 

психофізіологічними можливостями та навчальним досвідом учнів.  

4. Зміст навчання другої іноземної мови передбачає взаємопов’язане засвоєння мови і культури.  

Зміст навчання повинен:  



1) відповідати актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам учнів підліткового віку і відбивати реальні потреби 

використання мови як засобу спілкування, бути максимально наближеним до умов і цілей реальної міжкультурної 

комунікації;  

2) стимулювати розвиток інтересів учнів та позитивного ставлення до другої іноземної мови, здійснювати вплив на їхню 

мотиваційну сферу;  

3) бути спрямованим на прилучення учнів не тільки до нового для них мовного коду, але й до культури народу, носія цієї 

мови, що має забезпечуватися чітким усвідомленням найголовніших спільностей та розбіжностей між чужою та рідною 

культурою, згідно з чим навчання другої іноземної мови поступово має організовуватись у формі діалогу культур;  

4) ґрунтуватися на досвіді оволодіння школярами рідною та першою іноземною мовою, враховувати загальнонавчальний 

досвід учнів, набутий ними під час вивчення інших предметів (міжпредметні зв’язки);  

5) забезпечувати освітні, виховні та розвивальні потреби школярів, у тому числі стимулювати їхню самостійну діяльність, 

спонукати до рефлексії щодо якості власних навчальних досягнень. 

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на 

основі ключових компетентностей як результату навчання. 

  
Ключові 

компетентності 
 

 

Компоненти 

1 Здатність 

спілкуватися рідною 

(у разі відмінності 

від державної) та 

іноземними мовами 

Уміння:  

• використовувати українознавчий компонент в усіх видах 

мовленнєвої діяльності;  

• засобами польської мови популяризувати Україну, 

українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати 

їх.  

Ставлення:  

• гордість за Україну, її мову та культуру;  

• розуміння потреби популяризувати Україну у світі 



засобами іноземних мов;  

• усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми 

збагачуємо рідну;  

• готовність до міжкультурного діалогу. 

  
 

2 Спілкування 

іноземними мовами 
        Реалізується через предметні компетентності. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння:  

• розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, 

застосовуючи логіко-математичний інтелект;  

• логічно обґрунтовувати висловлену думку;  

• використовувати математичні методи (графіки, схеми) 

для виконання комунікативних завдань.  

Ставлення:  

• готовність до пошуку різноманітних способів 

розв’язання комунікативних і навчальних проблем. 

4 Основні 

компетентності у 

галузі природничих 

наук, техніки і 

технологій 

Уміння: 

• описувати польською мовою природні явища, 

технології, аналізувати та оцінювати їх роль у 

життєдіяльності людини. 

Ставлення: 

• інтерес до природи та почуття відповідальності за її 

збереження; 

• розуміння глобальності екологічних проблем і 

прагнення долучитися до їх розв’язання за допомогою 

польської мови. 



5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння:  

• вивчати польську мову з використанням спеціальних 

програмних засобів, ігор, соціальних мереж;  

• створювати інформаційні об’єкти польською мовою;  

• спілкуватися польською мовою з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

• застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та 

підготовки інформації відповідно до поставлених 

завдань.  

Ставлення:    

• готовність дотримуватись авторських прав та 

мережевого етикету. 

6 Уміння вчитися 

упродовж життя 

Уміння:  

• визначати комунікативні потреби та цілі під час 

вивчення польської мови;   

• використовувати ефективні навчальні стратегії для 

вивчення мови відповідно до власного стилю навчання;  

• самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;  

• організовувати свій час і навчальний простір;  

• оцінювати власні навчальні досягнення.  

Ставлення:  

• сміливість у спілкуванні іноземною мовою;   

• подолання власних мовних бар’єрів;   

• відповідальність за результати навчально-пізнавальної 

діяльності;   

• наполегливість;   

• внутрішня мотивація та впевненість в успіху. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння:  

• ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію 

польською мовою для розв’язання конкретної життєвої 

проблеми;  

• генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та 

об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя;  



• презентувати себе і створювати тексти (усно і 

письмово) польською мовою, які сприятимуть майбутній 

кар’єрі.  

Ставлення:   

• дотримання етичної поведінки під час розв’язання 

життєвих проблем;  

• комунікабельність та ініціативність;  

• ставлення до викликів як до нових можливостей;  

• відкритість до інновацій; 

• креативність. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння:  

• формулювати власну позицію;  

• співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись 

іноземною мовою;   

• розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях;  

• переконувати, аргументувати, досягати 

взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного 

спілкування; 

• переконувати засобами польської мови у важливості 

дотримання прав людини;  

• критично оцінювати інформацію з різних іншомовних 

джерел.  

Ставлення:  

• толерантність у спілкуванні з іншими;  

• проактивність в утвердженні демократичних цінностей;  

• усвідомлення необхідності володіння іноземними 

мовами для підвищення власного добробуту.  

9 Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння:  

• висловлювати польською мовою власні почуття, 

переживання і судження щодо творів мистецтва;  

• порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні 

традиції різних народів.  

Ставлення:  



• усвідомлення цінності культури для людини і 

суспільства;  

• повага до багатства і розмаїття культур. 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння:   

• розвивати екологічне мислення під час опрацюванні 

тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та 

відеоматеріалів;  

• розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, 

спрямовані на збереження довкілля;  

• пропагувати здоровий спосіб життя засобами польської 

мови.  

Ставлення:   

• сприймання природи як цілісної системи;  

• готовність обговорювати питання, пов’язані із 

збереженням навколишнього середовища;  

• відповідальне ставлення до власного здоров’я та 

безпеки. 

 

Інтегровані змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і 

безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання 

й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення 

іноземної мови у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням, у загальноосвітніх навчальних закладах, а також під 

час вивчення другої іноземної мови. Діяльність та уміння із змістових ліній добираються відповідно до комунікативної 

потреби, тематики ситуативного спілкування, віку та рівня підготовленості учнів.  

 

 



Розподіл годин та очікувані результати навчання за темами: 

 

Навчальна програма: 2 години на тиждень 

Тематичні години: 66 годин 

Діагностувальні тематичні роботи: 4 години 

Діагностувальні семестрові роботи: 5 годин 

 

 

 

№ 

уроку 

 

 

Тематична 

сфера і 

ситуація 

спілкування 

 

Діяльність  

Очікувані результати 

навчання 
 

Мовленнє

ві функції 

 

Інтегровані 

змістові лінії 

 

Соціокульту

рна/соціолін

гвістична 

компетенція 

 

Мовний інвентар 

     Лексика Граматика/ 

Фонетика 

Рецептивні Інтеракційні/ 

продуктивні 

Тематичний блок 1. А як алфавіт (7 год.) 

1 Алфавіт. 

Вивчаємо 

польську мову. 

Представля

є себе 

Громадянська: оцінює 

свої здібності та 

можливості на шляху 

до мети 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

найближчог

о оточення 

Алфавіт. 

Голосні 

звуки 

Прослухову

вати 

висловлюва

ння та 

реагувати на 

нього 

Знає алфавіт. 

Представити 

себе 

2 Алфавіт. 

Знайомство 

Представля

є себе 

Громадянська: 

демонструє себе як 

учасника малої громади 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

найближчог

о оточення 

Алфавіт. 

Приголосні 

звуки. 

Наголос у 

польській 

мові 

Пісня 

«Ćwierkająw

róbelkiodsam

egorana». 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Знає алфавіт. 

Представити 

себе 



3 Двознаки в 

польській мові. 

Представляємо 

свою сім’ю 

Представля

є себе та 

свою сім’ю 

Громадянська: 

демонструє себе як 

учасника малої громади 

Співпрацюва

ти в парі 

Назви 

найближчог

о оточення: 

Jak się 

nazywasz?  

Jak masz na 

imię? 

Mam na 

imię... 

Nazywam 

się... 

Ile masz lat? 

Mam ... lat. 

Jak 

on/ona/ono/P

ani/Pan się 

nazywa? 

On/ona/ono/

Pani/Pan ma 

na imię... 

Skąd jesteś? 

Jestem z 

Ukrainy. 

Двознаки 

cz, ch, dz, 

dź, dż, 

Szcz  

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

чиєсь ім’я та 

надати 

відповідь 



4 Двознаки в 

польській мові. 

Адреса 

Розповідає, 

де живе 

Громадянська: 

демонструє себе як 

учасника малої громади 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

найближчог

о оточення: 

Jak się 

nazywasz?  

Jak masz na 

imię? 

Mam na 

imię... 

Nazywam 

się... 

Ile masz lat? 

Mam ... lat. 

Jak 

on/ona/ono/P

ani/Pan się 

nazywa? 

On/ona/ono/

Pani/Pan ma 

na imię... 

Skąd jesteś? 

Jestem z 

Ukrainy. 

Двознаки. 

 

Rz – sz,  

 

 

 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Знає двознаки. 

Розповідати 

про своє місце 

проживання 



5 Пом’якшення у 

польській мові. 

Візитка 

Презентує 

себе та 

своїх 

рідних 

Громадянська: 

демонструє себе як 

учасника малої громади 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

найближчог

о оточення: 

Jak się 

nazywasz?  

Jak masz na 

imię? 

Mam na 

imię... 

Nazywam 

się... 

Ile masz lat? 

Mam ... lat. 

Jak 

on/ona/ono/P

ani/Pan się 

nazywa? 

On/ona/ono/

Pani/Pan ma 

na imię... 

Skąd jesteś? 

Jestem z 

Ukrainy. 

Позначення 

м’якості у 

польській 

мові – 

Ś-si, 

Ć- ci 

Ź- zi 

Ń – ni 

Dź – dzi 

 

 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Розповідати 

про себе, 

сприймати 

почуту 

інформацію 



6 Алфавітний 

зоопарк 

Називає 

тварин 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток: 

аргументує 

необхідність 

відповідального 

ставлення до довкілля 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

тварин: 

krowa, koza, 

kot, pies, 

królik, 

świnia, cielę, 

baran, owca, 

koń, kogut, 

kura, indyk, 

gąska, gęś, 

kaczka; wilk, 

lis, 

niedźwiedź, 

zając, 

wiewiórka, 

wąż, jeż, 

mysz, pająk, 

sowa, szpak, 

dzięcioł, 

jaskółka, 

bocian, 

motyl, 

łabędź. 

Літерація 

Вимова, 

Правопис 

Буквопоєдн

ання - ja, je, 

ji, jo,ją, ję 

 

Прослухову

вати назви 

тварин та 

вказувати на 

них 

Називати 

тварин 



7 Проект «Овочі 

і фрукти – 

смачні та 

корисні» 

Розповідає 

про овочі 

та фрукти 

Здоров’я і безпека: 

сприймає основні 

переваги здорового 

способу життя 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

овочів та 

фруктів: Co 

to jest?  

To jest...  

Tosą... 

Owoce i 

jarzyny. 

Jabłko, 

gruszka, 

truskawka, 

malina, 

winogrona, 

porzeczka, 

ziemniak,  

cebula, 

marchew, 

ogórek, 

pomidor, 

burak, 

kapusta, 

pietruszka, 

fasola, groch, 

sałata. 

Літерація 

O – ó 

 

 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Називати 

овочі та 

фрукти. 

Продукувати 

короткі 

речення 

Тематичний блок 2. Знайомимося (8 год.) 



8 Ввічливі слова Вміє 

привітатис

я, 

попрощати

ся, просити 

вибачення 

Здоров’я та безпека: 

толерантно спілкується 

з однолітками та 

іншими людьми 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Ввічливі 

слова 

(вітання, 

прощання, 

прохання): 

Cześć!  

Dzień dobry!  

Dobry 

wieczór! 

Do widzenia! 

Do 

zobaczenia!  

Bywaj! 

Cześć! 

Pa! 

Przepraszam. 

Bardzo mi 

przykro. 

Przepraszam 

najmocniej. 

Dziękuję. 

Serdecznie 

dziękuję. 

Drobnostka. 

Nie ma za 

co. 

Proszę o 

pomoc.  

Mogę 

wypożyczyć.

.? 

Особові 

займенники 

 

Особливості 

застосуванн

я. 

On, ona, ono, 

pan, pani – 

Oni, one 

panowie, 

panie, 

państwo 

 

Використов

увати прості 

повсякденні 

ввічливі 

форми 

привітання 

та 

звертання. 

Розуміти 

достатньо, 

щоб 

задовольнит

и конкретні 

потреби 

Вживати 

прості 

повсякденні 

ввічливі 

форми 

привітання та 

звертання 

 



9 Давай 

познайомимося 

Вміє 

познайоми

тися, 

представит

и себе 

Здоров’я та безпека: 

толерантно спілкується 

з однолітками та 

іншими людьми 

Співпрацюва

ти в парі 

Опис 

самопочуття

: 

Jaksięmasz? 

Jakleci? 

Дієслова: 

nazywaćsię, 

mieć, być 

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

щодо 

повсякденни

х  

передбачува

них питань 

Брати участь у 

коротких 

діалогах, 

надавати та 

просити 

особисту 

інформацію 

10 Пізнаємо 

країни світу  

Вміє 

розповідат

и про 

країни  

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

умов ефективного 

спілкування 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви 

держав, їх 

прапори 

Дієслова: 

nazywaćsię, 

mieć, być, 

mieszkać 

Розуміти 

важливі 

моменти 

розповіді, 

інформацію 

подану на 

ілюстровани

х брошурах, 

картах 

Спілкуватися 

під час 

виконання 

простих 

повсякденних 

завдань, які 

вимагають 

прямого 

обміну 

інформацією  

11 Пізнаємо 

країни світу 

(Польща та 

Україна) 

Вміє 

розповідат

и, 

повідомлят

и про 

належність 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Популяризув

ати свою 

країну 

засобами 

іноземної 

мови 

Назви 

держав, їх 

прапори, 

 

Дієслова: 

nazywaćsię, 

mieć, być, 

Mieszkać, 

Przepraszać, 

Umieć, 

rozmawiać 

Розуміти 

важливі 

моменти 

розповіді, 

інформацію 

подану на 

ілюстровани

х брошурах, 

картах 

Спілкуватися 

під час 

виконання 

простих 

повсякденних 

завдань, які 

вимагають 

прямого 

обміну 

інформацією 

12 Хто ти за 

національністю

? 

Вміє 

розповідат

и, 

повідомлят

и про 

належність 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави. 

Популяризув

ати свою 

країну 

засобами 

іноземної 

мови 

Назви 

національно

стей, 

Прикметник

ові назви 

користувачі

в мов 

Конструкція

: jestem z ... 

(Polski, 

Ukrainy) 

Znam język 

ukraiński. 

Mówię po 

ukraińsku 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати та 

відповідати 

про 

належність 



13 Чарівні слова у 

нашому житті 

Вміє 

привітатис

я, 

попрощати 

по, 

просити 

вибачення, 

подякувати 

Здоров’я та безпека: 

толерантно спілкується 

з однолітками та 

іншими людьми. 

Співпрацюва

ти з іншими 

на результат, 

спілкуючись 

іноземною 

мовою 

Ввічливі 

слова: 

Cześć!  

Dzień dobry!  

Dobry 

wieczór! 

Do widzenia! 

Do 

zobaczenia!  

Bywaj! 

Cześć! 

Pa! 

Przepraszam. 

Bardzo mi 

przykro. 

Przepraszam 

najmocniej. 

Dziękuję. 

Serdecznie 

dziękuję. 

Drobnostka. 

Nie ma za 

co. 

Proszę o 

pomoc.  

Mogę 

wypożyczyć.

.? 

Фонетичні 

вправи: sz – 

ś, cz - ć 

Розуміти та 

отримувати 

інформацію 

щодо 

повсякденни

х питань, 

представлен

у у вигляді 

аудіозаписів 

Використовув

ати прості 

повсякденні 

ввічливі 

форми, 

пропонувати, 

вибачатися 



14 Рятувальні 

служби.  

Рахуємо до 10 

Розуміє та 

виконує 

інструкції 

Здоров’я та безпека: 

сприймає основні 

переваги здорового 

способу життя. 

Співпрацюва

ти з іншими 

на результат, 

спілкуючись 

іноземною 

мовою 

Рятувальні 

служби, 

екстрені 

номери  

Фонетичні 

вправи: sz – 

ś, cz - ć 

Розуміти 

основний 

зміст 

коротких, 

чітких 

повідомлень

, 

повсякденні 

знаки, 

оголошення

(попередже

ння про 

небезпеку, 

вказівки) у 

громадських 

місцях 

Запитати та 

розповідати 

на простому 

рівні про 

подію 

15 Проект 

«Пізнаємо 

Польщу» 

Вміє 

описати, 

розповідат

и, 

характериз

увати 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави. 

Формулюват

и власну 

позицію 

Презентація 

країни 

Дієслова: 

nazywaćsię, 

mieć, być 

Розуміти 

короткі 

тексти на 

знайомі 

теми 

конкретного 

типу, 

побудовані 

на основі 

широковжи

ваного 

мовного 

матеріалу  

Робити 

коротку, 

просту 

презентацію 

на знайому 

тему 

Тематичний блок 3. У школі (5 год.) 



16 Я і моя школа Вміє 

описувати, 

розповідат

и 

Громадянська позиція: 

розуміє значення освіти 

у житті людини 

Висловлюват

и власні 

почуття 

Лексика, 

пов’язана з 

темою 

«Школа»: 

Przedszkole, 

gimnazjum, 

liceum, 

uczen/uczenn

ica, dyrektor, 

nauczyciel/ 

nauczycielka

, 

bibliotekarz, 

zdawać 

egzamin, 

powtarzać, 

uczyc się (na 

pamięć), 

czytać, pisać, 

liczyć, 

słuchać 

nagrań, 

układać 

dialogi, 

korzystać ze 

słownika, 

osiągnąć 

sukces, 

ćwiczyć, 

sala, klasa, 

lekcja, 

tablica, 

ławka, 

boisko, 

wakacje, 

ferie, plan 

lekcji.   

 

Роди 

іменників 

(однина). 

Прості 

відповіді і 

питання: 

Cotojest? 

Czytojest? 

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

Розповідати 

про навчання  



17 Розклад уроків Вміє 

розповідат

и 

Громадянська позиція: 

розуміє значення освіти 

у житті людини 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви 

шкільних 

предметів: 

Historia, 

fizyka, 

biologia, 

matematyka, 

chemia, 

geografia, 

język 

angielski, 

język polski, 

język 

niemiecki, 

język 

ukraiński, 

literatura, 

wychowanie 

fizyczne, 

rysunek, plan 

lekcji, lekcja 

zaczyna się. 

 

Дієвідміна   

-m, -sz 

(czytać, 

śpiewać, 

znać, 

rozumieć). 

Фонетичні 

вправи: ł – 

w  

Розуміти 

тексти, які 

описують 

місця, 

повсякденне 

життя 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

місцезнаходж

ення, 

розповідати 

про те, що 

вміє робити 

добре чи не 

дуже добре 



18 Шкільне 

приладдя. Моє 

робоче місце. 

Вміє 

давати 

елементарн

у 

характерис

тику 

Громадянська позиція: 

розвиває позитивну 

самооцінку та 

усвідомлює її 

значущість для 

особистості 

Висловлюват

и власні 

почуття 

Назви 

шкільного 

приладдя: 

zeszyt, 

książka, 

podręcznik, 

długopis, 

ołówek, 

gumka, 

piórnik, 

linijka, 

plecak, 

tornister, 

teczka, 

album, klej, 

pędzel, 

farby, kredki, 

temperówka, 

eklerka. 

 

Прості 

відповіді і 

питання: 

Cotojest? 

Czytojest? 

Дієвідміна   

-m, -sz 

(czytać, 

śpiewać, 

znać, umieć, 

jeść). 

Фонетичні 

вправи: ł – 

w  

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Розповідати, 

розпитувати 

про навчання, 

дозвілля 

19 Мій день у 

школі. Дні 

тижня 

Вміє 

розповідат

и, ставити 

запитання, 

відповідати 

на них 

Громадянська позиція: 

розвиває позитивну 

самооцінку та 

усвідомлює її 

значущість для 

особистості 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви 

шкільних 

предметів, 

дні тижня. 

Ввічливі 

слова: 

smacznego, 

nazdrowie, 

przepraszam 

Конструкція

з 

дієсловами: 

umieć, 

rozumieć, 

wiedzieć. 

Конструкція

w + назви 

днів тижня 

Пісня 

«Niedzielabę

dziedlanas». 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Представити 

розпорядок 

дня 

20 Проект «Урок 

польської 

мови» 

Вміє 

описувати,  

Громадянська 

відповідальність: 

розуміє значення знань 

мов для співіснування в 

суспільстві 

Формулюват

и власну 

позицію 

Лексика, 

пов’язана з 

темою 

«Школа» 

Конструкція

з 

дієсловами: 

umieć, 

rozumieć, 

śmieć 

Розуміти 

просту 

інформацію 

Описати урок, 

презентувати 

його аудиторії 

Тематичний блок 4. Ти це вже вмієш (2 год.) 



21 Повторення та 

узагальнення 

алфавіту.  

Вміє 

описувати, 

розповідат

и, 

характериз

увати 

Громадянська 

відповідальність: 

розуміє значення знань 

мов для співіснування в 

суспільстві 

Переконуват

и, 

аргументуват

и у ситуаціях 

міжкультурн

ого 

спілкування 

Повторення 

та 

узагальненн

я алфавіту, 

вивченої 

лексики 

Повторення 

та 

узагальненн

я алфавіту, 

вивченої 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

чиєсь ім’я та 

надати 

відповідь 

22 Повторення та 

узагальнення 

дієслів: mieć, 

czytać, 

mieszkać, 

kochać... (на 

основі вправи 5 

ст. 41). 

Презентуємо 

себе 

однокласникам 

Вміє 

описувати, 

розповідат

и, 

характериз

увати 

Здоров’я та безпека: 

толерантно спілкується 

з однолітками та 

іншими людьми 

Формулюват

и власну 

позицію 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченої 

лексики 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченої 

граматики, 

фонетичні 

вправи 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Розповідати 

про себе, своє 

навчання та 

дозвілля 

Тематичний блок 5. Мудрий як сова (6 год.) 



23 У чарівному 

світі предметів 

(вчимося 

описувати) 

Вміє 

описувати, 

розповідат

и 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадливим та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

шкільного 

приладдя 

(предмети з 

пенала): 

zeszyt, 

książka, 

podręcznik, 

długopis, 

ołówek, 

gumka, 

piórnik, 

linijka, 

plecak, 

tornister, 

teczka, 

album, klej, 

pędzel, 

farby, kredki, 

temperówka. 

Назви 

кольорів: 

czerwony, 

zielony, 

żółty, biały, 

czarny, 

fioletowy, 

niebieski, 

różowy, 

brązowy, 

szary, 

pomarańczo

wy 

Роди 

прикметникі

в (однина). 

Називний 

відмінок 

окремих 

іменників. 

Прикметник

: jaki? jaka? 

jakie? 

Розуміти 

тексти, які 

описують 

предмети 

Називати 

предмети, 

описувати їх 



24 Що я ношу в 

пеналі? 

Розповідає, 

вміє 

описувати 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадливим та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

шкільного 

приладдя 

(предмети з 

пенала): 

zeszyt, 

książka, 

podręcznik, 

długopis, 

ołówek, 

gumka, 

piórnik, 

linijka, 

plecak, 

tornister, 

teczka, 

album, klej, 

pędzel, 

farby, kredki, 

temperówka. 

Назви 

кольорів: 

czerwony, 

zielony, 

żółty, biały, 

czarny, 

fioletowy, 

niebieski, 

różowy, 

brązowy, 

szary, 

pomarańczo

wy 

Дієвідміна   

-ę, -isz/-ysz 

Mówię - 

mówisz 

słyszę - 

słyszysz 

Називати 

предмети 

Розповідати, 

описувати 

предмети 



25 Блог Домініка 

(ст. 48) 

Вміє 

розуміти та 

виконувати 

інструкції 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконань з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Висловлюват

и власну 

позицію 

Основні 

прикметник

и, які 

описують 

предмети і 

людей  

Дієвідміна   

-ę, -isz/-ysz. 

Конструкції: 

znaćjęzyk.../ 

mówićpo... 

Розуміти 

текст, 

знаходити 

необхідну 

інформацію 

Виконувати 

інструкції, 

ставити прості 

запитання, 

давати на них 

відповіді 

26 Яким є твій 

найкращий 

друг? 

Вміє 

описувати, 

розповідат

и, 

характериз

увати 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконань з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Критично 

оцінювати 

інформацію з 

іншомовних 

джерел 

Основні 

прикметник

и, які 

описують 

предмети і 

людей. 

Фразеологіз

ми з 

назвами 

тварин 

Коньюгація 

-ę, -isz/-ysz. 

Прикметник

: jaki? jaka? 

jakie? 

Розуміти 

прості 

розповіді 

про людей  

Описувати 

людей 

27 Рахуємо від 11 

до 20 

Вміє 

рахувати, 

розуміє та 

виконує 

інструкції 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконань з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Числівники 

11 – 20 

Фонетичні 

вправи: 

samogłoskius

tne 

Розуміти 

важливі 

моменти 

розповіді 

Рахувати, 

розуміти та 

виконувати 

інструкції 

28 Проект 

«Доміно з 

антонімами» 

Розповідає, 

вміє 

описувати 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює себе як 

учасника спільноти 

своїх друзів, активного 

члена гуртка, 

спортивної секції, 

команди 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Задавання 

питань: jaki? 

jaka? jakie? 

Прикметник

: jaki? jaka? 

jakie? 

Jakie – liczba 

mnoga 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Розповідати, 

вміти 

описувати 

Тематичний блок 6. Свята в Польщі. Різдво (3 год.) 



29 Лист до 

святого 

Миколая 

Вміє 

розповідат

и, 

представит

и себе, 

висловлюв

ати 

прохання 

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

цінності культурного 

розмаїття та потреби 

жити разом у мирі 

Порівнювати 

та оцінювати 

надбання 

різних 

культур 

Лексика на 

тему 

«Зимові 

свята»: 

Swięty 

Mikołaj: 
legenda, 

kłaść pod 

poduszkę 

prezenty, 

grzeczne 

dziecko, 

zwyczaj, 

choinka, 

Sylwester, 

dekorować, 

lampki, 

cacko, 

światełka, 

bombki, 

ubierać 

choinkę, 

karnawał, 

sztuczne 

ognie.  

Boże 

Narodzenie: 
Wigilia, 

pojawia się 

pierwsza 

gwiazdka na 

niebie. 

Śpiewać, 

kolęda, 

kolędować, 

opłatek, 

dzielić się, 

składać 

życzenia, 

gwiazdka, 

prezenty.  

 

Особові 

займенники 

Ja, ty, on. 

Ona, ono, 

my, wy, oni, 

one 

Розуміти 

розповіді, 

представлят

и себе, 

висловлюва

ти прохання 

Писати листи, 

давати прості 

пояснення, 

висловлювати 

прохання 



30 Різдво у 

Польщі 

Вміє 

описувати, 

розповідат

и 

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

цінності культурного 

розмаїття та потреби 

жити разом у мирі 

Порівнювати 

та оцінювати 

надбання 

різних 

культур 

Лексика 

«Зимові 

свята». 

Назви 

святкових 

страв.  

Вживання 

дієслів 

Розуміти 

важливі 

моменти 

розповіді, 

слідкувати 

за сюжетом 

Робити 

коротку 

просту 

презентацію 

на знайому 

тему 

31 Святкові 

вітання 

Вітає зі 

святом 

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

цінності культурного 

розмаїття та потреби 

жити разом у мирі 

Порівнювати 

та оцінювати 

надбання 

різних 

культур 

Писання 

святкових 

привітань 

Вживання 

дієслів 

Вітати зі 

святом 

Писати 

вітання, 

використовую

чи знайому 

лексику  

Тематичний блок 7. Мій день (6 год.) 

32 Мій день. Доба. 

Пори доби 

Називає 

події 

Здоров’я і безпека: 

сприймає основні 

переваги здорового 

способу життя 

Формулюват

и власну 

позицію 

Дієслова, 

які пов’язані 

з хобі і 

щоденними 

діями: 
Mój dzień: 
przebudzać 
się, myć się, 
czyścić zęby, 
zjeść 
śniadanie/ob
iad/kolację, 
iść do szkoły, 
stołówka, 
wracać do 
domu, 
odrabiać 
zadanie 
domowe, 
kłaść się spać, 
oglądać 
telewizję, 
słuchać 
muzyki, 
czasopismo, 
spacerować, 

Дієвідміна   

-ę, -еsz 

Розуміти 

основний 

зміст 

коротких 

повідомлень 

Вміти 

називати 

предмети, 

пори доби 



spotkać się. 
33 Робочий день 

школяра. 

Вміє 

описувати 

свій день 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює себе як 

учасника спільноти 

своїх друзів, активного 

члена гуртка, 

спортивної секції, 

команди 

Формулюват

и власну 

позицію 

Дієслова, 

які пов’язані 

з хобі і 

щоденними 

діями: 
Mój dzień: 
przebudzać 
się, myć się, 
czyścić zęby, 
zjeść 
śniadanie/ob
iad/kolację, 
iść do szkoły, 
stołówka, 
wracać do 
domu, 
odrabiać 
zadanie 
domowe, 
kłaść się spać, 
oglądać 
telewizję, 
słuchać 
muzyki, 
czasopismo, 
spacerować, 
spotkać się. 

Узагальненн

я всіх 

дієвідмін 

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

щодо 

повсякденни

х питань 

Вміти 

описувати 

свій день 

34 У вихідні. Вміє 

розповідат

и про свій 

день 

Здоров’я і безпека: уміє 

розрізняти безпечні та 

небезпечні ситуації під 

час активного 

відпочинку 

Формулюват

и власну 

позицію 

Вживання 

слів:  

rano, później 

…, 
sekunda, 
minuta, 
godzina, 
doba, 
dzień/w 
dzień, noc/w 
nocy, świt, 

Узагальненн

я всіх 

дієвідмін 

Розуміти 

короткі 

прості 

тексти на 

знайомі 

теми 

Вміти 

розповідати 

про свій день 



ranek, 
południe, 
popołudnie, 
wieczór, 
północ, 
tydzień, 
miesiąc, rok.        

35 Мої 

захоплення. 

Вміє 

розповідат

и, 

описувати  

Здоров’я і безпека: уміє 

розрізняти безпечні та 

небезпечні ситуації під 

час активного 

відпочинку 

Переконуват

и, 

аргументуват

и, досягати 

взаєморозумі

ння 

Висловленн

я 

уподобань: 

lubię + 

bezokoliczni

k 
Uwielbiam ... 
Lubię ... 
Podoba mi 
się ... 
Moja 
ulubiona ... 

Узагальненн

я всіх 

дієвідмін. 

Фонетичні 

вправи: 

samogłoski 

nosowe  w 

wygłosie 

Розуміти 

основний 

зміст 

коротких 

новин на 

теми, що 

входять до 

сфери 

особистих 

інтересів 

Описувати 

хобі, 

обґрунтовуват

и своє 

захоплення 

36 Розповідь про 

свій день 

(складання 

висловлювання

). 

Розвиток 

усного 

мовлення. 

Вміє 

називати, 

описувати 

події 

Здоров’я і безпека: уміє 

розрізняти безпечні та 

небезпечні ситуації під 

час активного 

відпочинку 

Переконуват

и, 

аргументуват

и, досягати 

взаєморозумі

ння 

Опис свого 

дня: 
maskotka, 
balon, lalka, 
samochód, 
rower, 
hulajnoga, 
huśtawka, 
piłka, oglądać 
filmy 
rysunkowe, 
słuchać 
muzyki, grać 
w piłkę 
nożną, bawić 
się, zabawka, 
spacerować. 
 

Узагальненн

я всіх 

кон’югацій. 

Фонетичні 

вправи: 

samogłoskin

osowe  w 

wygłosie 

Розуміти 

короткі 

розповіді, 

викладені 

простими 

словами 

Давати прості 

пояснення, 

розповідати 

про те, що 

вміє робити 

37 Проект «Мій 

день»  

Розвиток 

усного 

Громадянська 

відповідальність: 

Співпрацюва

ти з іншими 

Опис свого 

дня: 

Узагальненн

я всіх 

Демонструв

ати 

Робити 

коротку 



(створити 

розповідь в 

малюнках ) 

мовлення. 

Вміє 

називати, 

описувати 

події 

усвідомлює себе як 

учасника спільноти 

своїх друзів, активного 

члена гуртка, 

спортивної секції, 

команди 

на результат, 

спілкуючись 

іноземними 

мовами 

maskotka, 
balon, lalka, 
samochód, 
rower, 
hulajnoga, 
huśtawka, 
piłka, oglądać 
filmy 
rysunkowe, 
słuchać 
muzyki, grać 
w piłkę 
nożną, bawić 
się, zabawka, 
spacerować. 
 

кон’югацій. 

Фонетичні 

вправи: 

samogłoskin

osowe  w 

wygłosie i 

Np.  

Idą, siedzą, 

ładną 

dziewczyną. 

 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

презентацію 

на знайому 

тему 

Тематичний блок 8. Ким ти є? (6 год.) 

38 Ким ти є? 

(назви 

національносте

й) 

Вміє 

представит

и себе, 

повідомлят

и про 

приналежні

сть 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви країн, 

їх 

мешканців 

Конструкція

: 

TojestPolska,

To są 

Niemcy. 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Розуміти 

достатньо, 

щоб 

задовольнит

и потреби 

Надавати та 

просити 

надавати 

особисту 

інформацію 

39 Мандруємо 

країнами, 

пізнаємо їх 

мешканців 

Вміє 

розповідат

и, 

характериз

увати, 

повідомлят

и про 

належність 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви країн, 

їх 

мешканцівп

равила 

правопису 

власних 

назв, 

національно

стей.  

Конструкція

: 

TojestPolska,

Tosą 

Niemcy. 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Np. 

Rozmawiam

zciekawymiP

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

щодо 

повсякденни

х 

передбачува

них питань, 

представлен

их у вигляді 

коротких 

Вміти 

розповідати, 

характеризува

ти, 

повідомляти 

про 

належність 



olakami z 

ciekawym 

Polakiem 

 

аудіозаписів 

40 Світ професій. Вміє 

називати 

професії 

Громадянська 

відповідальність: 

розуміє важливість 

емоційного комфорту в 

майбутній професії 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви 

професій:akt
or, aktorka, 
artysta, 
dentysta, 
górnik, 
inżynier, 
sprzątaczka, 
kierowca, 
lekarz, lektor, 
lotnik, 
nauczyciel, 
nauczycielka, 
kolejarz, 
fryzjer, 
zprzedawczy
ni, ogrodnik, 
ogrodniczka, 
pisarka, 
pisarz, 
robotnik, 
rolnik, 
śpiewak, 
bibliotekarz. 
 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Розуміти 

тексти, які 

описують 

людей, їх 

професії 

Вміти 

називати 

професії 

41 Професії моїх 

батьків. 

Вміє 

розповідат

и про себе, 

когось 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

аналізує власні потреби 

у контексті вибору 

майбутньої професії 

Переконуват

и, 

аргументуват

и, досягати 

взаєморозумі

ння 

Назви 

професій:akt
or, aktorka, 
artysta, 
dentysta, 
górnik, 
inżynier, 
sprzątaczka, 
kierowca, 
lekarz, lektor, 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Знаходити 

конкретну  

інформацію 

у 

повсякденно

му житті 

Вміти 

розповідати 

про себе, 

когось 



lotnik, 
nauczyciel, 
nauczycielka, 
kolejarz, 
fryzjer, 
zprzedawczy
ni, ogrodnik, 
ogrodniczka, 
pisarka, 
pisarz, 
robotnik, 
rolnik, 
śpiewak, 
bibliotekarz. 
 

42 Блог Домініка Сприймає 

інформаці

ю, вміє 

розповідат

и про себе, 

когось 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Співпрацюва

ти з іншими 

на результат, 

спілкуючись 

іноземними 

мовами 

Назви країн, 

їх 

мешканців. 

Назви 

професій 

Конструкція

: 

TojestPolska,

To są 

Niemcy. 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Розуміти 

тексти, які 

описують 

людей, їх 

професії 

Сприймати 

інформацію, 

вміти 

розповідати 

про себе, 

когось 

43 Проект 

«Розповім вам 

про себе» 

Вміє 

розповідат

и, 

характериз

увати, 

повідомлят

и 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви країн, 

їх 

мешканців 

Конструкція

: 

TojestPolska,

To są 

Niemcy. 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина) 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Робити 

коротку 

презентацію 

на знайому 

тему 

Тематичний блок 9. Ти це вже вмієш (1 год.) 

44 Повторення та 

узагальнення 

вивченої 

лексики 

Розуміє та 

виконує 

інструкції 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

Формулюват

и власну 

позицію 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого. 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого. 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

Робити 

коротку 

презентацію 

на знайому 



усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

слів у 

висловлюва

нні 

тему, 

підтримувати 

розмову 

Тематичний блок 10. В мене велика сім’я (7 год.) 

45 Розповідаємо 

про себе та 

близьких 

Вміє 

розповідат

и, 

характериз

увати, 

повідомлят

и 

Громадянська 

відповідальність: 

висловлює власну 

громадянську позицію, 

усвідомлює себе 

громадянином своєї 

держави 

Співпрацюва

ти з іншими 

на результат, 

спілкуючись 

іноземними 

мовами 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого. 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого. 

Розуміти 

тексти, які 

описують 

людей, їх 

професії 

Сприймати 

інформацію, 

вміти 

розповідати 

про себе, 

когось 

46 Моя сім’я Вміє 

розповідат

и про себе, 

свою сім’ю 

Громадянська 

відповідальність: 

обговорює систему 

цінностей сучасної 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

членів 

родини: 
matka, ojciec, 
syn,  
córka, 
dziadek, 
babcia, wnuk, 
wnuczka, 
wujek, ciocia, 
dziecko/dzie
ci, 
brat/bracia, 
siostra, 
rodzice, 
rodzeństwo, 
krewni, 
kuzyn, 
kuzynka, 
mąż, 
żona,przyjaci
el,  
przyjaciółka, 
kolega, 
koleżanka. 
 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина). 

Повторення 

та 

узагальненн

я 

Розуміти 

короткі 

розповіді, 

викладені 

простими 

словами 

Вміти 

розповідати 

про себе, свою 

сім’ю 

47 Все про мене та 

мою сім’ю 

Вміє 

розповідат

Громадянська позиція: 

обговорює систему 

Розуміти і 

відтворювати 

Назви 

членів 

Знахідний 

відмінок 

Розуміти 

важливі 

Вміти 

розповідати 



и про себе, 

свою сім’ю 

цінностей сучасної 

родини 

мовленнєві 

зразки 

родини: 
matka, ojciec, 
syn, córka, 
dziadek, 
babcia, wnuk, 
wnuczka, 
wujek, ciocia, 
dziecko/dzie
ci, 
brat/bracia, 
siostra, 
rodzice, 
rodzeństwo, 
krewni, 
kuzyn, 
kuzynka, 
mąż, 
żona,przyjaci
el,  
przyjaciółka, 
kolega, 
koleżanka. 
 

(однина) моменти 

розповіді, 

інформацію 

подану на 

ілюстровани

х брошурах, 

картах 

про себе, свою 

сім’ю 

48 Скільки тобі 

років? Рахуємо 

від 20 до 100 

Вміє 

ставити 

питання, 

відповідати 

на них 

Громадянська 

відповідальність: 

обговорює систему 

цінностей сучасної 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Вік. 

Числівники 

20 – 100 

Числівники 

+ lat/ lata 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

вік та надати 

відповідь 

49 День 

народження. 

Рахуємо від 20 

до 100 

Вміє 

розповідат

и про 

сімейні 

традиції, 

вітати зі 

святом 

Громадянська 

відповідальність: цінує 

значення родинних 

зв’язків 

Порівнювати 

та оцінювати 

культурні 

традиції 

різних 

народів 

Числівники 

20 – 100 

Числівники 

+ lat/ lata 

Розуміти 

короткі 

прості 

тексти, 

побудовані 

широковжи

ваного 

мовного 

матеріалу 

Вміти 

розповідати 

про сімейні 

традиції, 

вітати зі 

святом 



50 Блог Домініка. 

Рахуємо від 20 

до 100. 

Розуміє, 

сприймає 

інформаці

ю  

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Опис 

родини. 

Числівники 

20 – 100 

Фонетичні 

вправи:samo

głoskinosowe 

w śródgłosie 

 

Np. Mądry/a, 

kąpać się, 

łąka 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

чиєсь ім’я та 

надати 

відповідь 

51 Проект 

«Родинне 

дерево» 

(презентація) 

Вміє 

розповідат

и про себе, 

сім’ю 

Громадянська 

відповідальність: 

обговорює систему 

цінностей сучасної 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Опис 

родини 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина). 

Знахідний 

відмінок 

(однина). 

Повторення 

та 

узагальненн

я 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Робити 

коротку 

презентацію 

на знайому 

тему 

Тематичний блок 11. Свята у Польщі. Великдень (2 год.) 

52 Великодні 

звичаї та 

традиції 

Розповідає 

про 

святкові 

традиції 

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

цінності культурного 

розмаїття та потреби 

жити разом у мирі 

Порівнювати 

та оцінювати 

культурні 

традиції 

різних 

народів 

Назви 

великодніх 

символів: 
Wielkanoc: 
wiosenne 
porządki, 
tradycyjne 
potrawy, 
prygotować, 
święcenie 
pokarmów, 
śmigus-
dyngus, 
kościół, 
dzielenie się 
jajkiem, 
pisanki, 

Вживання 

дієслів 

Розуміти 

важливі 

моменти 

розповіді, 

слідкувати 

за сюжетом 

Робити 

коротку 

просту 

презентацію 

на знайому 

тему 



kraszanki, 
wykonywać. 

53 Великодні 

вітання 

Вміє вітати 

зі святом 

Громадянська 

відповідальність: 

демонструє розуміння 

цінності культурного 

розмаїття та потреби 

жити разом у мирі 

Порівнювати 

та оцінювати 

культурні 

традиції 

різних 

народів 

Писання 

святкових 

вітань 

Вживання 

дієслів. 

Особові 

займенники 

Вітати зі 

святом 

Писати 

вітання, 

використовую

чи знайому 

лексику  

Тематичний блок 12. Я не маю що одягнути (6 год.) 

54 В магазині 

одягу. Рахуємо 

від 100 до 1000 

Розуміє і 

виконує 

інструкції, 

вміє 

приймати 

та 

відхиляти 

пропозиції 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадлива та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

одягу: 
ubrania, 
sukienka (w 
kwiaty, w 
kratkę, w 
kropki, w 
paski, z 
krótkim/dług
im rękawem), 
spódnica 
(długa, 
krótka), 
bluzka, 
sweter 
(gruby, 
wełniany, 
ciepły, 
kolorowy), 
dżinsy, 
marynarka, 
koszula, 
spodnie, 
pasek, 
płaszcz, 
żakiet, 
czapka, 
szalik, buty, 
przymierzyć, 
przymierzaln

Конструкції: 

mieć na 

sobie/ nosić/ 

ubierać się/ 

nakładać + З. 

в.  

 

Np. 

Wkładam 

spodnie. 

Noszę 

kurtkę.  

Mam na 

sobie płaszcz 

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

щодо 

повсякденни

х  

передбачува

них питань 

Розуміти і 

виконувати 

інструкції, 

вміти 

приймати та 

відхиляти 

пропозиції 



ia.   
 

Повторення 

назв 

кольорів 

55 Скільки це 

коштує? 

Рахуємо від 

100 до 1000 

Вміє 

ставити 

запитання, 

відповідати 

на них 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадлива та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Висловлюва

ння, 

необхідні в 

магазині: 

Ilekosztuje, 

czymogę 

przymierzyć?

Числівники 

100 - 1000 

Числівники 

+ złote/ 

złotych. 

Фонетичні 

вправи: ś = 

si, ć = ci 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

вартість одягу 

56 Моя шафа  Вміє 

розповідат

и, 

описувати 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадлива та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Формулюват

и власну 

позицію 

Прикметник

и, які 

описують 

одяг 

Конструкції: 

mieć na 

sobie/ nosić/ 

ubierać się/ 

wkładać + З. 

в.  

 

Називати 

речі  

Вміти 

розповідати, 

описувати 

57 Зовнішній 

вигляд 

Вміє 

розповідат

и, 

описувати 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Формулюват

и власну 

позицію 

Опис 

зовнішнього 

вигляду: 
Jaki ... jest?  
On jest... Ona 
jest... Pani 
jest... 
Jacy są oni? 
Oni są... 
Jakie są one? 
One są... 
Co on umie? 
On umie... 
 
Sylwetka, 

Конструкції: 

miec na 

sobie/ nosić/ 

ubierać się/ 

nakładać + З. 

в. 

Фонетичні 

вправи: ś = 

si, ć = ci 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Діалогічне 

мовлення: 

запитати про 

чиєсь ім’я та 

надати 

відповідь 



tęgi, szczupły, 
zdrowy, 
chory, apetyt, 
wysoki, niski, 
średni, 
piękny, 
brzydki; co 
panu / pani 
dolega? boleć, 
czuć się 
dobrze / 
niedobrze, 
leczyć, 
pacjent. 

58 Опис подруги/ 

друга 

Вміє 

розповідат

и, 

описувати 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Формулюват

и власну 

позицію 

Опис 

зовнішнього 

вигляду: 
Jaki ... jest?  
On jest... Ona 
jest... Pani 
jest... 
Jacy są oni? 
Oni są... 
Jakie są one? 
One są... 
Co on umie? 
On umie... 
 
Sylwetka, 
tęgi, szczupły, 
zdrowy, 
chory, apetyt, 
wysoki, niski, 
średni, 
piękny, 
brzydki; co 
panu / pani 
dolega? boleć, 
czuć się 
dobrze / 

Конструкції: 

miec na 

sobie/ nosić/ 

ubierać się/ 

wkładać + З. 

в. 

Фонетичні 

вправи: ś = 

si, ć = ci 

 

 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Писати 

короткі 

висловлюванн

я 



niedobrze, 
leczyć, 
pacjent. 

59 Проект «Мій 

стиль» 

Вміє 

розповідат

и, 

описувати, 

характериз

увати 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Формулюват

и власну 

позицію 

Назви одягу. 

Повторення 

назв 

кольорів.  

Опис 

зовнішнього 

вигляду 

Конструкції: 

miec na 

sobie/ nosić/ 

ubierać się/ 

nakładać + З. 

в.  

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Робити 

коротку 

презентацію 

на знайому 

тему 

Тематичний блок 13. Люблю їсти 

60 У 

продуктовому 

магазині 

Вміє 

ставити та 

відповідати 

на 

запитання 

Здоров’я і безпека: 

розуміє значення 

здорового харчування 

для людини 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

продуктів 

харчування: 
sklep 
spożywczy, 
robić zakupy, 
produkty 
spożywcze 
(sok, woda 
mineralna, 
herbata, 
kawa, chleb, 
bułka, masło, 
ser, szynka) 
 Назви 

овочів та 

фруктів: 

Ziemniaki, 

marchewka/

marchew, 

kapusta, 

ogórek, 

pomidor, 

kabaczek, 

cukinia, 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина). 

Знахідний 

відмінок 

(однина). 

Повторення 

та 

узагальненн

я 

Np. Jem 

kanapkę z 

masłem i 

kiełbasą. 

Piję herbatę z 

cukrem i 

cytryną.  

Слідкувати 

за простою, 

добре 

структурова

ною 

презентаціє

ю 

Вміти  

ставити та 

відповідати на 

запитання 



kalafior. 

Jabłko, 

banan, 

winogrona, 

śliwka, 

brzoskwinia 

 

61 Йдемо за 

покупками 

Вміє 

називати 

продукти 

Підприємливість та 

фінансова грамотність: 

усвідомлює 

необхідність бути 

заощадлива та 

використовувати 

технології для 

покращення добробуту 

родини 

Аргументува

ти свій вибір, 

власну точку 

зору 

Назви 

опакування, 

ємкостей.Не

означено-

кількісні чи

слівники: 

mało, trochę, 

niewiele 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина). 

Знахідний 

відмінок 

(однина). 

Повторення 

та 

узагальненн

я 

Знаходити 

конкретну 

інформацію 

у 

повсякденно

му матеріалі 

Вміти 

називати 

продукти. 

Діалогічне 

мовлення: 

зробити 

покупки 

62 Смачні страви 

(сніданок, обід, 

вечеря) 

Вміє 

називати 

страви 

Здоров’я і безпека: 

висловлює власні 

судження щодо 

пріоритетів у 

харчуванні для 

нормального розвитку і 

здоров я 

Аргументува

ти свій вибір, 

власну точку 

зору 

Назви 

основних 

страв: 
Zupa, 
kompot, 
kanapka z 
masłem i 
szynką, 
kotlet, 
przygotowyw
ać, ciastko z 
kremem, 
kawa, 
herbata, 
jajecznica, 
ryż, kartofle, 
deser, lody, 
pizza, frytki, 
sałatka, ryba 
pieczona z 
jarzynami. 

Родовий 

відмінок 

(однина)  

Zupa bez 

smaku. 

Sałatka bez 

soli. 

Herbata bez 

cukru 

Розуміти 

прості 

короткі 

тексти 

Вміти 

називати 

страви 



 

Неозначено-

кількісні чи

слівники: 

mało, trochę 

63 Мої улюблені 

страви 

Вміє 

називати 

улюблені 

страви, 

продукти з 

яких їх 

готують 

Здоров’я і безпека: 

висловлює власні 

судження щодо 

пріоритетів у 

харчуванні для 

нормального розвитку і 

здоров я 

Аргументува

ти свій вибір, 

власну точку 

зору 

Назви 

продуктів 

харчування. 

Назви 

основних 

страв: zupa, 
kompot, 
kanapkazmas
łemiszynką, 
kotlet, 
przygotowyw
ać, 
ciastkozkrem
em, kawa, 
herbata, 
jajecznica, 
ryż, kartofle, 
deser, lody, 
pizza, frytki, 
sałatka, 
rybapieczona
zjarzynami. 
 

Родовий 

відмінок 

(однина) 

Nie lubię 

herbaty, 

jajka, chleba, 

masła, soku. 

Розуміти та 

отримувати 

основну 

інформацію 

Вміти 

називати 

улюблені 

страви, 

продукти з 

яких їх 

готують 

64 Проект 

«Список 

покупок» 

Вміє 

розповідат

и про 

покупки у 

магазині 

Здоров’я і безпека: 

висловлює власні 

судження щодо 

пріоритетів у 

харчуванні для 

нормального розвитку і 

здоров я 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Назви 

продуктів 

харчування. 

 

Орудний 

відмінок 

(однина та 

множина). 

Знахідний 

відмінок 

(однина). 

Повторення 

та 

узагальненн

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Робити 

коротку 

презентацію 

на знайому 

тему 



я 

Тематичний блок 14. Ти це вже вмієш 

65 Повторення та 

узагальнення 

вивченого 

Розуміє та 

виконує 

інструкції 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Формулювати 

висловлюванн

я на знайому 

тему 

66 Повторення та 

узагальнення 

вивченого 

Розуміє та 

виконує 

інструкції 

Громадянська 

відповідальність: 

усвідомлює цінність 

людини, важливість 

толерантного ставлення 

до поглядів і 

переконане з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

Розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого 

Повторення 

та 

узагальненн

я вивченого 

Демонструв

ати 

розуміння 

ключових 

слів у 

висловлюва

нні 

Формулювати 

висловлюванн

я на знайому 

тему 

 



 


