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Тема: «Кольори»   

Мета:  

-тренувати учнів у вживанні лексики з теми «Кольори»; 

-вчити учнів мовленнєвої взаємодії у парах і групах;   

-вчити проводити експерименти та дослідження; 

-залучити учнів до вирішення реальних проблем та ситуацій; 

-вчити поєднувати теоретичні знання та практичні уміння і навички; 

-розвивати пізнавальну активність та творчість учнів, їх спостережливість. 

Тип уроку: комбінований. 

Вид (форма уроку): урок з використанням STEM-технологій. 

Завдання: 

Навчальні: 

 формувати навички сприйняття на слух та відтворення звуків і слів іноземної 

мови; 

 формувати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах: 

 вчити стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки, 

наслідуючи вчителя; 

 стимулювати комунікативно-ігрову мотивацію, розвивати здібності самостійно 

планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу. 

 Розвиваючі: 

 розвивати пам’ять і мислення; 

 розвивати уміння працювати в команді 

 розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням. 

Виховні: 

 виховувати культуру спілкування та толерантність у ставленні один до одного; 

 виховувати позитивне відношення до німецької мови. 

Загальноосвітні: 

 розширити уявлення учнів про своєрідність світу та загальний кругозір дітей;  

 мотивувати учнів до пізнавальної діяльності, до наукового пошуку та 

експериментування. 

Мовний матеріал: gelb, blau, rot, grün, weiß, braun, orange, schwarz, grau, rosa, lila, 

violett. Die Banane ist gelb. Der Löwe, das Elefant, der Papagei, das Nilpferd, die 

Banane, die Blume, die Biene. Die Farben mischen. 

Обладнання: флеш картки, підручник, друкований робочий зошит, наочність по 

темі, цеглинки ЛЕГО, кольорові олівці, фарби, кольоровий принтер, комп’ютер. 

Хід уроку: 

1. Початок уроку 

Мотивація. 

Привітання з учнями. Повідомлення теми і мети уроку. 
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Die Lehrerin: Guten Tag, liebe Kinder! Ich freue mich, euch zu sehen. Доброго дня, 

любі учні! Я дуже рада вас бачити. 

Учні вітаються, розповідають вірш та показують основні слова. Вчитель 

розповідає разом з дітьми та нагадує переклад слів: groß - великий, klein - 

маленький, dick - товстий, dünn – худий. 

Die Schüler:  

Guten Tag! Guten Tag! Sagen alle Kinder. 

Große Kinder, kleine Kinder, 

dicke Kinder, dünne Kinder. 

Guten Tag! Guten Tag! Sagen alle Kinder. 

Співаємо разом. Wir singen zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TDnnVLeyxDg  

Guten Tag, guten Tag! Hallo! Wie geht’s? 

Danke! Prima! Gut! Danke! Prima! Gut! 

Tschüss! Auf Wiedersehen!   

Співаємо разом. Wir singen zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA  

Вчитель питає про настрій: Wie geht’s? 

Учень відповідає, піднімаючи одну з шести цеглинок ЛЕГО, яка відповідає його 

настрою. Super! Toll! Sehr gut! Gut! Es geht! Normal. Nicht gut. Schlecht. 

 
Toll, ich glaube, wir können beginnen. Unser Thema heißt «Farben».   

Чудово, я думаю, що ми можемо почати. Тема нашого уроку - «Кольори». 

Heute werden wir die Wörter lernen, lesen, malen, sprechen, singen, tanzen und 

experimentieren. Сьогодні ми будемо вчити слова, читати, малювати, говорити, 

співати, танцювати та експериментувати. 

Мовна зарядка. 

Der Lehrer: Wir beginnen mit einem Spiel. Вчитель: Ми починаємо з гри. 

Der Lehrer zeigt Karten: der Papagei, der Löwe, der Elefant, die Banane, die Blume, die 

Biene und das Nilpferd. Der Schüler nennt das Wort. Wenn ein Schüler das Wort 

vergisst, steht er am Ende der Schlange und versucht es später noch einmal. 

Вчитель показує флеш-картки із зображення папуги, лева, слона, банана, квітки, 

бджілки та бегемота на дошці. Така ж кількість учнів, як і карток, шикується біля 

дошки в шеренгу. Вчитель вказує на картку, один із учнів називає її іноземною 

мовою. Учні класу повторюють за ним. Якщо учень забув назву, він стає у кінці 

шеренги і пізніше робить спробу знову.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDnnVLeyxDg
https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA
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2. Основна частина уроку. 

Представлення нового лексичного матеріалу.  

Unsere Welt ist bunt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau, gelb oder rot? Oder jemand 

anderes? Lerne die Namen der Farben auf Deutsch. Наш світ кольоровий. Який твій 

улюблений колір? Блакитний, жовтий чи червоний? Чи якийсь інший? Вивчи 

назви кольорів німецькою мовою. 

a) Der Lehrer /die Lehrerin zeigt rot, blau und gelb als Würfel LEGO und benennt. 

Вчитель показує червону, синю  та жовту цеглинки ЛЕГО та називає колір. 

b) Alle Schüler haben roten, blauen und gelben Würfel in der Hand. Der Lehrer nennt 

eine Farbe. Die Schüler halten den entsprechenden Würfel hoch. Всі учні тримають в 

руках цеглинки. Вчитель називає колір. Учні піднімають відповідну цеглинку.   

Fallen einbauen! Встановлюємо пастки!: z.B.: blau – rot, blau – rot, blau – rot, blau - 

blau usw. (gelb, blau, rot, grün, weiß, braun, orange, schwarz, grau, rosa, lila, violett). 

c)Anweisungen von der Kassette hören und den passenden Würfel oder den Farbstift 

zeigen: Слухаємо настанову та піднімаємо відповідну цеглинку:   

Zeig bitte rot! Zeig bitte gelb!  Zeig bitte gelb!  

Zeig bitte gelb! Zeig bitte blau! Zeig bitte rot! 

Zeig bitte blau! Zeig bitte gelb! Zeig bitte blau! 

 

Вчитель повідомляє, що є три  

основних кольори.      Die 3 

Grundfarben Rot, Gelb, Blau. 

 

 

 

 

 

Показ відео «Bert experimentiert mit Farben»  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ5S5_xT2rc  

   
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ5S5_xT2rc
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Вчимо слова із відео: orange, violett, rosa. Farben mischen, experimentieren, neue 

Farben, spannend. ich mag…, bereit, los, die Hand.  

Der Lehrer erklärt die Wörter und die Sätze. Вчитель пояснює слова та речення. 

 

Farbenmischen. Змішування кольорів. 

Зараз ми будемо змішувати кольори. Це - мистецький експеримент. 

Jetzt mischen wir Farben. Das ist ein Kunstexperiment. 

 

 

 

rot + (plus) gelb = (ist) orange 

gelb + blau =? 

blau + rot =? 

gelb + rot + blau = 
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Heute haben wir ein Kunstexperiment durchgeführt – wir haben in der Partnerarbeit 

Grundfarben gemischt und neue Farben erhalten. Сьогодні ми провели арт-

експеримент Під час групової роботи ми змішали основні кольори та отримали 

нові.  

Wie funktioniert ein Farbdrucker? Як працює кольоровий принтер? 

Der Drucker mischt auch drei Grundfarben. 

А чи знали ви, що  в кольоровому принтері теж змішуються три основні кольори. 

Три кольорових картриджа (жовтий, синій та червоний) та один чорний. 

      

Ми подивимось як працює принтер. Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=tNFU-Cj7vTc  

Фізкультхвилинка.  

Die Musikminute. Wir tanzen und singen. 

Музична хвилинка. Ми танцюємо та співаємо. 

https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc  

Аудіювання учнями діалогу із новим лексичним матеріалом 

Der Lehrer zeigt Bilder und bittet die Wörter nennen. Die Kinder benennen die Farbe. 

Der Lehrer liest den Dialog. Вчитель показує картки із зображенням Петера, 

Катерини, Анне, банану, квітки червоного кольору, папуги зеленого кольору, 

просить учнів повторити дані назви. Вчитель передає короткий зміст діалогу. Діти 

розглядають предмети і називають їх колір. 

Вчитель зачитує діалог:  

Anne: Das ist der Papagei. Der Papagei ist grün. 

Peter: Ja, stimmt. 

Katerina: Das ist die Blume. Die Blume ist rot und grün. 

Peter: Ja, stimmt. Das ist die Banane. Die Banane ist gelb.  

Вчитель переконується, чи учні зрозуміли, про що діалог з допомогою гри 

“Перекладач”. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNFU-Cj7vTc
https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc
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Вчитель прочитує діалог знову, учні повторюють кожну фразу окремо.  

Учні об’єднуються в три групи. Кожна група проговорює слова свого героя. Далі 

цю роботу продовжує вчитель і два учні. Потім учні працюють у групах по троє. 

За бажанням учні презентують діалог у центрі класу.  

Вживанні назв кольорів та предметів. Вивчення вірша. 

• Вчитель показує учням картку із зображенням папуги, запитує їх, які 

кольори вони бачать. Потім вказує на різні частини тіла папуги і просить 

учнів назвати відповідний колір.  

• Учні прослуховують вірш:  

Das ist der Papagei! 

Rot und gelb. 

Das ist der Papagei!! 

Grün und blau. 

Rot, gelb, grün und blau. 

Rot, gelb, grün und blau. 

Під час повторного прослухування учні вказують на кольори, які вони чують. 

• Учні об’єднуються у дві групи. Перша група промовляє перший рядок 

вірша, інша група – наступний.  

3. Заключна частина уроку.  

Підсумок уроку.   Zusammenfassung.  

Рефлексія. 

Was war heute interessant/nicht interessant? Experimentiert ihr gern? Was ist neu für 

euch?  

 Bewertung. Оцінювання. 

Alle Kinder arbeiten aktiv und fleißig. Die Schüler N. und F. waren sehr kreativ. Die 

Schüler M. und D. war sehr brav und arbeiten schnell. Всі діти працювали активно та 

старанно. Учні Н. та Ф. були дуже креативні. Учні М. та Д. були дуже слухняні та 

працювали швидко та творчо.  

Es klingelt. Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute! Лунає дзвоник. Урок закінчився. 

Всього найкращого! 

 

 

  


