LÉGENDES
― Dialogue
― Activités
― Lecture et écriture
― Comptine, Poésie, Chanson

Любі школярики!
Я — ваш підручник французької мови.
А це мої друзі —
хлопчик Марк та дівчинка Жулі.

Marc

Julie

Вони живуть у Франції і хочуть товаришувати з
українськими дітьми й розповісти їм про свою
країну, родину, друзів, навчання та дозвілля.
Усі ми надзвичайно раді, що ви
вивчатимете французьку мову, і залюбки
допоможемо вам у цьому.
Адже люди вивчають іноземні мови,
щоб спілкуватися, товаришувати
і краще розуміти одне одного.
Ми впевнені, що на кожному уроці французької
мови вам буде цікаво
та весело, і ви неодмінно
розповісте про це своїм друзям, рідним
і всім, кого любите.

Чіткість
структурування
навчального
матеріалу.
• 6 тем
• 60 уроків
Всі аудіозаписи,
виконані носієм мови.
Можливість слухати
аудіо запис за
допомогою телефону
за допомогою
QR кодів.

НАЙКРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ
ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
/HoRQV

ɍɪɨɤɢ
VHSWHPEUH

ɜɟɪɟɫɟɧɶ

'LDORJXH
ɉɨɫɥɭɯɚɣ ɞɿɚɥɨɝ. ɉɨɜɬɨɪɢ ɫɥɨɜɚ-ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ.
Écoute le dialogue. Répète les mots de salutation.

Відповідність
змістового
наповнення рукопису
віковим особливостям
учнів.

Marc:6DOXW-XOLHdDYD"
Julie:%RQMRXU0DUFdDYDWUqVELHQHWWRL"
Marc:0HUFLoDYD-HVXLVFRQWHQWGHYRLUPHVFRSDLQV
Julie0RLDXVVLMHVXLVWUqVFRQWHQWHGHWHYRLU
ɋɤɚɠɢ, ɱɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɞɿɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɤɭ. ɉɨɜɬɨɪɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.
Est-ce que les enfants sont contents de la rentrée des
classes. Répète la phrase.
-HVXLVFRQWHQW H GHYRLUPHVFRSDLQV

Практична
спрямованість
навчального
матеріалу, його
зв’язок з життям.
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Українознавче наповнення
змісту підручника.

Exercice
Ex
E
x
3.
Склади із сусідом / сусідкою по парті подібний діалог.
Fais le dialogue avec ton voisin / ta voisine d’après le modèle.
Exemple:
– Que fais-tu?
– Je dessine.
– Que dessines-tu?
– Je dessine le cartable.

Quand fêtent Noël …
... les Ukrainiens?
… les Français?

Les Français fêtent Noël
le 25 décembre.

Les Ukrainiens fêtent Noël
le 7 janvier.

ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТАННІ ВЧИТЕЛЕМ
ЦІКАВИЙ ДЛЯ УЧНЯ, СУЧАСНИЙ

4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
4XLHVWFH"

Введення лексичних
одиниць за допомогою
зорових опор.
&¶HVWXQJDUoRQ

-HVXLVFRQWHQW

ɋ¶HVWXQHpFROH

&¶HVWXQH¿OOH

0RLDXVVLMHVXLVFRQWHQWH

$FWLYLWpV
Exercice 1.
Ɋɨɡɞɢɜɢɫɹ ɮɨɬɨ ɞɿɬɟɣ (ɫ. 6). ɋɤɚɠɢ, ɯɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ,
ɚ ɯɬɨ ɧɿ.
Obsèrve les portraits des enfants (p. 6). Dis qui est
content? Qui n’est pas content?

Завдання дублюються
українською мовою.

Exemple:
±-XOLHHVWFRQWHQWH"
±2XLHOOHHVWFRQWHQWH1RQHOOHQ¶HVWSDVFRQWHQWH

Реалізація міжпредметних
зв’язків.
Exercice
E
x
2.
Роздивися малюнки. Склади приклади і розв’яжи їх.
Observe les dessins. Compose les problèmes et résous-les.

Піктограми дозволяють
легко орієнтуватися
у підручнику.
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Розвиток творчих здібностей
учнів. Реалізація наскрізних
змістових ліній.
Exercice 1.
Роздивися фото і скажи, які предмети потрібно мати,
щоб виготовити такі подарунки.
Regarde la photo et dis ce qu’il faut pour fabriquer ces cadeaux. Réponds d’après l’exemple.

Exemple:
Une balle et deux balles égale trois balles.
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