
ЗУСТРІЧ 9.1
Пори року і погода

⇠ Подорож 9

In this meeting, you will learn:

 adverbs of frequency (ніколи, зрідка, іноді, часто, зазвичай, завжди)

 vocabulary (seasons)

 to talk about daily routines and their frequency

Language in Focus:
Adverbs of Frequency

Як часто ви ..?

ніколи > зрідка > іноді > часто > зазвичай > завжди  
0%  ————————————————————> 100%

Я ніколи не бігаю вранці. 
Я зрідка снідаю вдома вранці. 
Я іноді граю на гітарі увечері. 
Я часто обідаю в університеті. 
Я зазвичай граю у теніс на вихідних. 
Я завжди читаю увечері.

In Ukrainian ‘ніколи‘ is always followed by a negative particle (e.g. Я ніколи не бігаю

вранці).

a  Complete the sentences, indicating how often
you do the following.

1. Я ____________________________________ бігаю вранці.
2. Я ____________________________________ снідаю вдома вранці.
3. Я ____________________________________ граю на гітарі увечері.
4. Я ____________________________________ обідаю в університеті.
5. Я ____________________________________ граю у теніс на вихідних.
6. Я ____________________________________ читаю увечері.

b  Share your results.

a  Work with your partner (partner A), ask them:
How frequently do you engage in the following
activities? Fill in the form as you go along,
following the pattern:

Як часто ти дивишся телевізор?
Я іноді дивлюся телевізор на
вихідних.

—
—

ніколи зрідка іноді часто зазвичай завжди

бігати вранці  
(ти бігаєш; я бігаю)

лягати спати об одинадцятій вечора  
(ти лягаєш; я лягаю)
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плавати  
(ти плаваєш; я плаваю)

дивитися телевізор  
(ти дивишся; я дивлюся)

грати на піаніно  
(ти граєш; я граю)

готувати страви  
(ти готуєш; я готую)

обідати у кафе  
(ти обідаєш; я обідаю)

прокидатися о п’ятій годині ранку  
(ти прокидаєшся; я прокидаюся)

b  Work with a di�erent partner (partner B).
Taking turns, tell your partner B about your
partner A’s activities following the pattern (see
Дієслівна скринька 9).

Юстина часто готує страви.
Назар ніколи не плаває.

c  Work collaboratively. Create a story about your
friend, real or imaginary, using as many
expressions from the table above as possible.

a  Look at the pictures. Listen and follow along
with the words. [S9.1]

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

1. Зима 2. Весна

3. Літо 4. Осінь

b  Listen and repeat. [S9.1]
0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  What are your favourite seasons? Complete the Мені подобається: ____________________________________________________.
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sentence.

d  Share your results.

Look at the following pictures. Work with your
partner. Which seasons are these?

—Яка це пора року?
—Я думаю, це зима. А як ти думаєш?

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Work collaboratively. Create the longest
sentence, using ніколи, зрідка, іноді, часто,
зазвичай, завжди and various verbs from this
unit (See Дієслівна скринька 9).

 Подорож 9 ←  Подорож 8  | Станція 9.2 →
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Copyrighted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND 4.0) License.
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ЗУСТРІЧ 9.3
Пори року і погода

⇠ Подорож 9

In this meeting, you will learn:

 adverbs of time for seasons (взимку, навесні, влітку, восени)
 adverbs of frequency (ніколи, зрідка, іноді, часто, зазвичай, завжди)

 vocabulary (seasons, weather, ‘likes’ and ‘dislikes’)

 to talk about seasons and weather
 to express ‘likes’ and ‘dislikes’ about weather

a  Match the names of the seasons and the
pictures.

Зима
Весна
Літо
Осінь

А Б

В Г

b  Discuss the seasons in the pictures. Pattern:

— Я думаю, це зима. 
— Мені здається, це весна.

Work collaboratively. Use the table to make as
many sentences as possible.

Pattern:

Навесні в Австралії часто спекотно.
Взимку 
Навесні 
Влітку 
Восени

в Україні 
в Канаді 
в Америці 
в Австралії 
в Едмонтоні 
в Амстердамі 
у Парижі 
у Римі

ніколи не 
зрідка 
іноді 
часто 
зазвичай 
завжди

холодно 
спекотно 
дощ 
волого 
сонячно 
сніг 
вітряно 
гроза 
ясно 
хмарно  
тепло 
прохолодно 
слизько (=slippery)
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a  You are planning a trip to Europe. You are
curious about the weather there. Work with
your partner. Look at the pictures and discuss
the weather in London, Krakow, Zaporizhzhia
and Palermo, following the pattern.

—Яка погода в Києві?
—У Києві сонячно і спекотно.
—А яка температура в Києві?
—У Києві плюс 24/ мінус 3.

b  What would your answer to this question be:

А яка погода у вашому місті?

a  Listen to Oksana’s friend Valentyna talking
about the weather. What is her favourite
season? [S9.2]

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

b  Listen to Valentyna’s story again and complete
the table. [S9.2]

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

Валентина Ви

Я терпіти не можу ☹ ☹ ☹

Я не люблю ☹ ☹

Мені не подобається ☹

Мені подобається 🙂

Я люблю 🙂 🙂

 View dialogue script

c  Think about an answer to the question «А яка
погода вам подобається?» and complete the
last column in the table above.

d  Share what weather you like/ dislike with your
class.
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a  Walk around the class and complain to as
many classmates as possible about your
weather dislikes. Follow the pattern.

Pattern:

—Я терпіти не можу, коли спекотно. 
—Я не люблю, коли волого. 
—Мені не подобається, коли сніг.

b  Share the most interesting complaints you
have heard with your class, following the
pattern.

Pattern:

—Він терпіти не може, коли спекотно. 
—Вона не любить, коли волого. 
—Їй/Йому не подобається, коли вітряно.

  Подорож 9 ←  Станція 9.2  | Станція 9.4 →
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ЗУСТРІЧ 9.5
Пори року і погода

⇠ Подорож 9

In this meeting, you will learn:

 names of months in the locative case (у січні “in January”, у серпні “in
August”)

 vocabulary (months)

 to talk about weather
 to present a weather report

a  Work with your partner. Put the months in the
blanks.

листопад 
березень 
січень 
вересень 
липень 
травень

 

 

 

 

1. _________
2. лютий
3.  _________
4. квітень
5.  _________
6. червень
7.  _________
8. серпень
9.  _________

10. жовтень
11.  _________
12. грудень

Names of months in Ukrainian are not capitalized in the middle of a sentence.

b  Listen and check. [S9.3]
0:000:00 / 0:00/ 0:00

Work with your partner. Discuss the following
questions: 1. Які зимові місяці?

2. Які весняні місяці?
3. Які літні місяці?
4. Які осінні місяці?

What is the weather like in your city in each of
the months? Discuss with your partner,
following the pattern.

У січні в Києві зазвичай холодно,
слизько, сніг, температура –20 (мінус
двадцять).

1. У січні в _________________ зазвичай _____________________.
2. У березні в _________________ часто _____________________.
3. У травні в _________________ іноді _____________________.
4. У липні в _________________ завжди _____________________.
5. У вересні в _________________ зрідка _____________________.
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Grammar in Focus:
Names of Months in the
Locative Case

Nominative Locative

січень у січні

лютий у лютому ⚠

березень у березні

квітень у квітні

травень у травні

червень у червні

липень у липні

серпень у серпні

вересень у вересні

жовтень у жовтні

листопад у листопаді

грудень у грудні

a  Listen to the weather forecast in Odesa,
Ukraine and answer the following questions.
[S9.4]

1. Яка пора року в Україні?
2. Який місяць?

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

 View dialogue script

b  Listen to the weather forecast again. Are the
following sentences True («Правда») or False
(«Неправда»)? Work with your partner. [S9.4]

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

Правда Неправда

1. Вранці в Одесі холодно.

2. Вдень в Одесі холодно.

3. Увечері в Одесі прохолодно.

4. Уночі в Одесі спекотно.

5. Уночі в Одесі дощ.

a  Work collaboratively. Look at the map. Pick a
city and prepare a brief forecast. You may
want to consult script S9.4.
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Source: www.meteoprog.ua

b  Present the forecast to your class, without
naming the city. Let your classmates guess the
city.
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