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УРОК 1   Lesson 1 

 

«Давайте познайомимось!» - “Let’s get acquainted” 
 

Частина І (Part I) 

 

Говоріння і читання: 

(Speaking and reading) 
 

 

Українське прислів’я      Ukrainian proverb: 

Гостре словечко коле сердечко. -  

An evil word hurts a heart. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Букви і звуки: 

Letters and sounds 
 

 1. Read words below, try to pronounce differently sounds [i] and [и]; Note 

down new words into your vocabulary. 

       Vocabulary: 

«И»     «І»      Мир -   peace 

Мир  -  кіт       Кіт - cat 

Ти   –   ніч       Ти – you 

       Ніч – night 

 

 2. Read sounds below: 

 “Ь” М’який знак – Soft sign  

т – ть з - зь 

л – ль р - рь 

н –нь с-сь 

д - дь ц – ць 
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 3. Read words. Note down them to your vocabulary. 

 

Кінець – end П’ять - five 

Заметіль – blizzard Трьох -  …of three (three) 

Донька – daughter Десь - somewhere 

Близько – near Бадьорий - cheerful 

 

 

 4. Read the dialogue: 

 

Іван:     - Добрий день. Мене звуть (моє ім’я) Іван. 

Мені тридцять років, я живу у Львові. 

Я працюю бухгалтером. 

Я закінчив економічний університет. 

Марія:   - Добрий день, Іван, дуже приємно. 

Мене звуть (моє ім’я) Марія. 

Мені двадцять сім років, я живу у Києві. 

Я працюю вчителем. 

Я закінчила педагогічний університет. 

Словничок: 

(Vocabulary) 

 
 5. Read words and phrases below. Write down new words and phrases into 

your vocabulary: 

 

Ukrainian English 

Добрий good; kind 

День day 

Добрий день Hello! Good day! 

Мене (я) my (I) 

Звуть (звати) name (to name - verb) 
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Моє (я, мій)  my (I) 

Ім’я  name (noun) 

Мене звуть… My name is… 

Моє ім’я… 

Дуже  very 

Приємно  pleasantly 

Дуже приємно It is a pleasure 

Мені to me (I) 

Тридцять  thirty 

Років (рік) years (year) 

Мені _____ років I am _____ years old 

Живу (жити) live (to live) 

у in 

Львові (Львів) Lviv 

Я живу у _______ I live in ______ 

Працюю (працювати) work (to work) 

Я працюю _________ I work as_________ 

Бухгалтером (бухгалтер) accountant 

Закінчив (закінчувати) graduate (to graduate); to finish 

Я закінчив (male) 

Я закінчила (female) 

I graduated___________ 

Економічний economical 

Університет university 

Двадцять сім Twenty seven 

Києві (Київ) Kyiv 

Вчителем (вчитель) teacher 

Педагогічний pedagogical 

 

 

 6. Create similar dialogue introducing yourself to a person who is next to you. 

Make notes in your copy-book. 

 

 

Частина ІІ (Part IІ) 
 

Письмо: 

(Writting) 

 
 7. Write pair of letters, pay attention to the way of connecting letters: 
Та, пр, фо, Бу, ом, фу, Кі 

___________________________ 
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 8. Write down each word three times in a row following rules of hand writing: 

Кінець _____________________________________ 

Десь  _____________________________________ 

Бадьорий _____________________________________ 

Ім’я  _____________________________________ 

П’ять  _____________________________________ 

Заметіль _____________________________________ 

 

 9. Write down phrases following rules of hand writing: 

Добрий день ___________________________________________________ 

Дуже приємно ___________________________________________________ 

Мене звуть  ___________________________________________________ 

Моє ім’я  ___________________________________________________ 

 

 

Домашнє завдання: 

Home task 

 

1. Read the dialogue and introduce yourself. 

2. Learn new words from vocabulary notes. 

3. Learn to write new words, be prepared for words dictation. 

4. Complete writing tasks (announced during the lesson) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


