
ЗУСТРІЧ 24.1 Про спорт
⇠ Подорож 24

In this meeting, you will learn:

 verb conjugation (займатися)

 vocabulary (sports and physical activities)

 to discuss sports and physical activities

a  Look at the pictures. Listen and follow along the words. [S24.1]
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b  Listen and repeat. [S24.1]

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



c  Create two lists: sports you do and sports you want to do.

Я займаюся:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Я хочу займатися:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

d  Share your results.

a  Listen and follow along the text about Ivan. What sports does he do? [S24.2]

У здоровому тілі – здоровий дух. = A sound mind in a sound body.

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

У нашій сім’ї спорт дуже популярний. Ми впевнені, що . Тому ми всі

займаємося спортом: і тато, і мама, і молодша сестра, і я. Для мене дуже важливо гарно виглядати,
тому я займаюся культуризмом. Я регулярно ходжу у спортзал і виконую фізичні вправи. А ще мені
подобається бокс. Я вже знайшов собі хорошого тренера і скоро буду займатися боксом.

Моя молодша сестра Дарина займається плаванням. Вона ще маленька, але її тренер каже, що у неї

у здоровому тілі – здоровий дух



велике майбутнє. Хто знає, можливо одного дня вона буде oлімпійською чемпіонкою.

Мої мама і тато займаються спортивними танцями уже багато років. До речі, вони познайомилися
саме у клубі спортивного танцю. Їхній улюблений танець – фокстрот.

На вихідних, коли тепло, ми всі йдемо у парк і займаємося йогою. Йога дуже допомагає
розслабитися. А яким спортом займаєтеся ви?

b  Look through the text and underline all forms of the verb “займатися”.

c  Work with your partner. Supply the missing letters of the verbs in the table.

Grammar in Focus:
Verb Conjugation

Personal Pronouns Verb Personal Pronouns Verb

Я займа_ся Ми займа___ся

Ти займаєшся Ви займа___ся

Він / Вона / Воно займа___ся Вони займа___ся

a  Who does which sport? Work with your partner. Look at the pictures and �ll in the missing names in
the sentences.



Pattern:
______ займається культуризмом.
Віктор займається культуризмом.
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Василь Вірастюк Яна Клочкова

1. ______________ займається плаванням.
2. ______________ займається боротьбою.
3. ______________ займаються танцями.
4. ______________ займається культуризмом.
5. ______________ займаються боксом.
6. ______________ займається фехтуванням.

c  Listen and check [S24.3]

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

Work with your partner. Read the text in Вправа 2 and discuss the following questions about Ivan’s
family.

1. Хто у сім’ї Івана займається спортом?
2. Яким спортом займається Іван?
3. Яким спортом займається молодша сестра Івана?
4. Яким спортом займаються батьки Івана?
5. Яким спортом займається сім’я Івана?

a  Walk around the class. Talk to your classmates in order to �nd out who does the following sports.



y g p
Follow this pattern:

Pattern:
—Ти займаєшся культуризмом?
—Так, я займаюся культуризмом/ Ні, я не займаюся культуризмом.

____________ займається фехтуванням.

____________ займається плаванням.

____________ займається боксом.

____________ займається культуризмом.

____________ займається танцями.

____________ займається боротьбою.

____________ займається йогою.

____________ займається серфінгом.

____________ займається веслуванням.

d  Share what you know about your classmates.
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ЗУСТРІЧ 24.3 Про спорт
⇠ Подорож 24

In this meeting, you will learn:

 verb conjugation (займатися, грати)
 nouns in the instrumental case (following the verb займатися)

 vocabulary (sports, physical activities, and games)

 to discuss sports, physical activities, and games

a  Work with your partner. Look at the pictures and discuss the following questions.

1. Що роблять люди на фото?
—Вони займаються …
—Вони грають у …

2. Як ви думаєте, звідки ці люди?
—Я думаю, вони з …
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b  Work with your partner. Read the four texts about favourite sports in various countries and match them
with the pictures in exercise 1(a).

1.
На узбережжі Австралії сонячно і тепло. На вихідних сотні людей ідуть на пляж. Вони всі займаються
серфінгом. Для них дуже важливо знайти ідеальну хвилю. Але у Сіднеї, найбільшому місті Австралії,
такої проблеми немає – там є 34 пляжі!

2.
Тисячі людей в Бразилії займаються танцями. Найпопулярніший танець Бразилії – самба. На вихідних
люди ходять до школи танців, щоб потанцювати, навчитися танцювати або просто відпочити.

3.
В У ї і і б ф б В ф б А і



В Україні чоловіки не можуть жити без футболу. Взимку вони грають у футбол у спортзалах. А навесні,
коли тепло, вони грають у футбол на вулиці. Ті, хто не дуже активний, дивляться футбол по
телевізору.

4.
Найпопулярніший спорт в Японії – це боротьба сумо. Щоб стати спортсменом-сумоїстом, потрібно
довго навчатися у спеціальній школі. Тому небагато людей займаються цією боротьбою. Але багато
людей дивляться змагання з сумо по телевізору.

c  Work with your partner. Look through the texts again and supply the missing endings of the nouns in the
grammar table below.

Grammar in Focus:
Nouns in Instrumental

Form Singular Plural

Feminine nouns, ending in –a: йога – йогою
боротьба – боротьб__

* singular only

Masculine nouns, ending in a hard consonant: бокс – боксом
культуризм – культуризмом
серфінг – серфінг__

* singular only

Masculine nouns, ending in a soft consonant: танець – танцем танці – танц___

Neuter nouns, ending in –ння: плавання – плаванням
фехтування – фехтуванням
веслування – веслуванням

* singular only

Nouns in plural:   шахи – шахами



Grammar in Focus:
Verbal Conjugation
(займатися)

Personal Pronouns Verb Personal Pronouns Verb

я займаюся
граю

ми займаємося
граємо

ти займаєшся
граєш

ви займаєтеся
граєте

він
вона
воно

займається
грає

вони займаються
грають

Change the sentences, following the patterns.

Pattern 1: 
Я люблю бокс. – Я займаюся боксом.

1. Віктор любить культуризм.
2. Ми любимо йогу.
3. Світлана любить танці.
4. Ви любите фехтування?
5. Іван та Петро люблять веслування.
6. Ти любиш плавання?

Pattern 2: 
Я люблю пейнтбол. – Я граю у пейнтбол.

1. Сергій любить гольф.
2. Ми любимо шахи.
3 Лариса любить волейбол



3. Лариса любить волейбол.
4. Ви любите боулінг?
5. Українці люблять футбол.
6. Ти любиш хокей?

a  Read the questions and discuss their meaning with your classmates.

1. Яким спортом займаються австралійці?
2. Чим займаються бразильці?
3. Який найулюбленіший спорт українців? Де українці грають у футбол?
4. Який найулюбленіший спорт японців? Чи багато японців займаються боротьбою сумо?
5. Який найулюбленіший спорт у вашій країні?

b  Work with your partner. Look through the text in Вправа 1 and answer the above questions in writing.

a  Answer the questions about the sports that you do by checking the appropriate box in the “Ви” section
in the table below.

Questions Ви Ваш партнер

1. Ти займаєшся йогою?  так  ні  так  ні

2. Ти займаєшся культуризмом?  так  ні  так  ні

3. Ти займаєшся плаванням?  так  ні  так  ні

4. Ти займаєшся веслуванням?  так  ні  так  ні

5. Ти займаєшся танцями?  так  ні  так  ні



6. Ти граєш у футбол?  так  ні  так  ні

7. Ти граєш у баскетбол?  так  ні  так  ні

8. Ти граєш у волейбол?  так  ні  так  ні

9. Ти граєш у боулінг?  так  ні  так  ні

10. Ти граєш у шахи?  так  ні  так  ні

11. Ти граєш у хокей?  так  ні  так  ні

12. Ти граєш у гольф?  так  ні  так  ні

b  Interview your partner using the suggested questions. Check the appropriate box in the “Ваш
партнер” section in the table above.

c  Share your results.

Pattern:
—Іван грає у…
—Іван займається …

Have you ever participated in a talk show? Let’s give it a try! What about the topic “Спорт і студенти”
(“Sports & Students”)? Decide who would be the hosts and who will play the role of the audience. Here
are some prompts.

Ведучі:

—Як ви думаєте, студенти займаються спортом?



—Студентам подобається веслування (боротьба, бокс, серфінг, фехтування, культуризм, йога,
спортивні танці, плавання)?

—Студенти часто грають у хокей (боулінг, шахи, гольф, футбол, волейбол, баскетбол, пейнтбол,
регбі)?

—Чому ви так думаєте?

Глядачі:

—Ми думаємо, що студенти/ завжди /часто/ іноді/ займаються спортом.

—Ми думаємо, що студенти ніколи не займаються спортом.
Дівчата залюбки займаються …

—А ще дівчата грають у …

—Хлопці, в основному, займаються …

—Також, хлопці часто грають у …
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