
ЗУСТРІЧ 4.1
Я і моя сім’я

⇠ Подорож 4

In this meeting, you will learn:

 personal pronouns in the dative case to talk about age  
(Мені 20 років “I am 20 years old”)

 vocabulary (ages)

 to talk about age

Work collaboratively. Look at the Kozachenko
family photo. Work collaboratively and prepare
as many sentences as possible, specifying their
relationships.

Софія – дружина Петра.

a  Look at the picture. Listen and follow along
with the ages of the family members. [S4-1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00
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b  Listen once again and repeat. [S4-1]
0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  Discuss the family relations of the people in
the picture. Follow the pattern.

Хто це?
Це мама (Софія).
Скільки їй/йому років?
Їй/йому …

—
—
—
—

a  How old are you? Use the table below to write
down your age. Follow the pattern.

Мені дев’ятнадцять років.

b  Share your results.

Grammar in Focus:
Agreement of numerals with
years and months (рік,
місяць)

Ending in 1:   1, 21, 31, 41… рік / місяць

Ending in 2, 3, 4:   2-4, 22-24, 32-34, 42-44… роки / місяці

Ending in 5+:   5-20, 25-30, 35-40, 45-50… років / місяців

Grammar in Focus:
Personal Pronouns in the
Dative Case (to tell age)

Singular  
Nominative ⟶ Dative

Plural  
Nominative ⟶ Dative

я ⟶ мені ми ⟶ нам

ти ⟶ тобі ви ⟶ вам

він ⟶ йому 
вона ⟶ їй 
воно ⟶ йому

вони ⟶ їм

Work collaboratively. Discuss the age of the
people in the pictures. Follow this pattern.

Це Юстина. Скільки їй років?
Їй тридцять сім років.

—
—
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Оксана, 21 рік Тарас, 10 років

Надія, 64 роки; Назар, 64 роки Ольга, 23 роки

Іван, 27 років Володимир, 35 років

a  Walk around the class and ask your classmates
about their age. Follow the pattern.

Юстино, скільки тобі років?
Мені двадцять два роки.

—
—

b  Share your results, following the pattern.

Це Юстина. Їй вісімнадцять років.
Це Петро. Йому двадцять один рік.

—
——

a  Work collaboratively. You have a shy friend.
Help him or her write a personal ad for a
match-making site. Indicate your friend’s
name, home country and age. Be creative.

b  Share your stories with the rest of your class.
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ЗУСТРІЧ 4.3
Я і моя сім’я

⇠ Подорож 4

In this meeting, you will learn:

 personal pronouns in the genitive case (У мене є годинник “I have a
watch”)

 agreement between nouns and adjectives in the nominative case (нова
мобілка “new cell phone”)

 vocabulary (personal possessions, adjectives)

 to talk about personal possessions

a  Look at the pictures. Listen and follow along
with the words. [S4-2]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

1. мобільний телефон / мобілка 2. ноутбук 3. книга

4. журнал 5. (електронний) планшет 6. газета

7. фотоапарат 8. кредитка 9. годинник

10. комп’ютер 11. кошеня

b  Listen once again and repeat. [S4-2]
0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  Make a list of things that you have and share it
with your classmates.

— У мене є кошеня. А у тебе?
— У мене є …
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Grammar in Focus:
Personal Pronouns in the
Genitive Case (to denote
possession: у мене є ...)

Singular  
Nominative ⟶ Genitive

Plural  
Nominative ⟶ Genitive

я ⟶ (у) мене ми ⟶ (у) нас

ти ⟶ (у) тебе ви ⟶ (у) вас

він ⟶ (у) нього* 
вона ⟶ (у) неї* 
воно ⟶ (у) нього*

вони ⟶ (у) них*

*Note that in the third person, the genitive case forms are di�erent when used with and without
prepositions.

a  Walk around the class. Find one interesting
thing that your classmates have in their
backpacks. Follow this pattern.

У тебе є годинник?
Так, у мене є годинник. / Ні, немає.
Що у тебе є?
У мене є блакитний телефон.

—
—
—
—

b  Share your results. Which interesting things do
they have in their backpacks? Follow the
pattern.

Це Том. У нього є планшет.—

Look at the pictures. What do these people
have? Discuss with your partner, following the
pattern.

Це Остап. Що у нього є?
У нього є книга.

—
—
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Це Меланія. Що у неї є?
У неї є телевізор.

—
——

Валентина Марина Світлана

Марко Віктор Юстина, Юлія і Меланія

акордеон = accordion 
цукерки = candies

1. Це Валентинa. Що у неї є?  — У неї є … .
2. Це Маринa. Що у неї є?  — У … .
3. Це Світланa. Що у неї є?
4. Це Маркo. Що у нього є?
5. Це Віктор. Що є у нього є?
6. Це Юстинa, Юлія і Меланія. Що у них є?

Read these texts to check your answers. Were
your assumptions correct?

надійний – reliable
маленьке – little
веселе – playful
класна – cool
цікава – interesting
солодкі – sweet
смачні – tasty
Ням! – Yum!

Валентина 
Привіт! Мене звати Валентина. Мені двадцять років. У мене є годинник «Клейнод». Він з України.
Він чорний і білий. Він не новий, йому п’ять років, але це дуже  годинник.

Марина 
Привіт! Мене звати Марина. Мені двадцять один рік. У мене є кошеня. Воно сіре і біле. Його звати
Мурчик. Це  кошеня. Йому всього чотири місяці. Але воно дуже . Я дуже його

люблю.

Світлана 
Привіт! Мене звати Світлана. Мені двадцять два роки. У мене є мобілка. Вона біла і нова. Їй один
місяць. Вона !!!

Марко 
Добрий день! Мене звати Марко. Мені вісімнадцять років. У мене є книга. Вона дуже !!!

Віктор 
Добрий вечір! Мене звати Віктор. Мені тридцять років. У мене є червоний акордеон.

Юстина, Юлія і Меланія 
Привіт! Нас звати Юстина, Юлія і Меланія. Ми сестри. У нас є цукерки. Вони дуже  і !

!!!

надійний

маленьке веселе

класна

цікава

солодкі смачні

Ням!

Work with your partner. Based on the texts in
Вправа 4 complete the diagrams.
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Grammar in Focus:
Agreement between Nouns
and Adjectives in the
Nominative Case (Gender
and Number)

Form Nominative Case

Feminine adjectives ending in –a/–я: улюблена мобілка 
синя стіна

Masculine adjectives ending in –ий/–ій: гарний годинник 
синій планшет

Neuter adjectives ending in –е/–є: зелене дерево  
маленьке кошеня 
синє вікно

Plural adjectives ending in –i: улюблені мобілки  
гарні годинники  
зелені дерева  
маленькі кошенята 
сині вікна

a  Read the adjectives. What do they mean? цікавий новий сірий дорогий маленький

веселий потужний класний сучасний великий

b  What things do you see in the pictures?
Describe them using the suggested adjectives.
Follow the pattern.

Це Ірина. У неї є наплічник. Він
червоний і сірий.
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Тетяна Наталя

Олександр Світлана

Остап Валентина

a  Pick three things from your backpack. Turn to
your partner and discuss them following the
pattern.

Patern: 
Це ай-под. Він новий, потужний і білий.

b  Describe the strangest thing that your
classmate found in his/her backpack. Follow
the pattern.

Pattern: 
У [Сари, Катерини, Меланії] є кредитка, новий планшет і  цукерки. 

У [Aдама, Раєна, Андрія] є  комп’ютер і новий телефон.

смачні

класний
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ЗУСТРІЧ 4.5
Я і моя сім’я

⇠ Подорож 4

In this meeting, you will learn:

 nouns in the locative case (places of work)
 prepositions В, НА with the locative case
 verb conjugation (працювати)

 vocabulary (places of work, professions)

 to talk about family members and their professional life

a  Listen and read along with the text about
Mykola’s family and underline the names of
professions. [S4-3]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Привіт! Мене звати Микола Тарасюк. Мені вісімнадцять років. Я з Вінниці. Це моя родина. У мене
велика родина.

Це мої батьки. Це моя мама. Її звати Тамара. Їй 47 років. Вона вчитель. Вона працює в школі. Це
мій тато. Його звати Анатолій. Йому 53 роки. Він журналіст. Він працює на телебаченні. 

Це мій брат Матвій. Йому двадцять сім років. Він інженер. Він працює на заводі. Це моя сестра. Її
звати Людмила. Вона продавець. Вона працює в магазині. 

Це моя бабуся. Її звати Галина. Їй 66 років. Вона не працює. Вона пенсіонерка. Я теж не працюю. Я
студент. Я навчаюся в університеті.

b  Work with your partner. Share your results.

c  Read the text again and supply the missing
endings of the nouns in the table.

Grammar in Focus:
Nouns in the Locative case

Form Nominative ⟶ Locative

Feminine and masculine nouns, ending in –a/–я: школа ⟶ у школ_ 
лікарня ⟶ у лікарні

Feminine nouns, ending in –ія: компанія ⟶ у компанії

Masculine nouns, ending in a consonant: завод ⟶ на завод_ 
магазин ⟶ в магазин_ 
університет ⟶ в університет_ 
ресторан ⟶ в ресторані

Neutral nouns, ending in –о/–е, –ення: дерево ⟶ на дереві 
сонце ⟶ на сонці 
телебачення ⟶ на телебаченн_

d  Reread the text and complete the following
questions.

Де працює мама Миколи?
Мама Миколи працює у школі.

—
—

1. Де працює тато Миколи? 
Тато Миколи працює ________________.

2. Де працює брат Миколи? 
Брат Миколи працює ________________.

3. Де працює сестра Миколи? 
Сестра Миколи працює ________________.
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4. Де працює бабуся Миколи? 
Бабуся ________________________________.

5. Микола Тарасюк працює? 
Микола Тарасюк __________________.

Grammar in Focus:
Prepositions в/у “in/at” and на
“on/at” with Nouns in the
Locative Case
(Places of Work)

в/у 
Nominative ⟶ Locative

на 
Nominative ⟶ Locative

журнал ⟶ у журналі 
компанія ⟶ у компанії 
лікарня ⟶ у лікарні 
магазин ⟶ в магазині 
ресторан ⟶ у ресторані 
студія ⟶ у студії 
театр ⟶ у театрі 
університет ⟶ в університеті 
школа ⟶ у школі

завод ⟶ на заводі 
телебачення ⟶ на телебаченні 
фірма ⟶ на фірмі

Create sentences following the pattern.

Лікар/лікарня → Лікар працює у
лікарні.

1. Інженер/завод
2. Менеджер/компанія
3. Юрист/фірм
4. Викладач/університет
5. Журналіст/журнал
6. Вчитель /школа
7. Дизайнер/компанія
8. Фотограф/студія
9. Кухар/ресторан

10. Актор/театр
11. Журналіст/телебачення

Go to the text in Вправа 1(а), �nd the verb “to
work” (працювати) and supply the missing
endings in the table below.

Grammar in Focus:
Conjugation of Verbs («працювати»)

Personal Pronoun Verb Personal Pronoun Verb

я працю_ ми працюємо

ти працюєш ви працюєте

він 
вона 
воно

працю_ 
працю_ 
працю_

вони працюють

Create as many sentences as possible using the
table. Follow the pattern.

Я працюю у ресторані.

Я працюєте у школі?

Ми працює у компанії.

Ти працює на фірмі.

Ви працюють на заводі.
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Він працюємо у театрі.

Вона працюю у ресторані.

Вони працюєш на телебаченні?

With your partner, discuss the occupations and
workplaces of your own and your partner’s
family members, real or imaginary. Follow the
pattern.

У мене є сестра. Її звати Настя. Їй 27
років. Вона лікар. Вона працює у
лікарні.
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