
ЗУСТРІЧ 26.1 Повторення
⇠ Подорож 26

In this meeting, you will review:

 verbs in the conditional mood (я б поїхав/поїхала “I would go”)

 vocabulary (festival, hotel)

 how to narrate a story about planning a trip
 how to request services at a hotel
 how to invite and respond to invitations
 how to ask for and give advice (festival)
 how to narrate a story about a trip in the past

a  Odesa is seaside city in Ukraine. It is well-know for its sandy beaches, numerous historical spots, famous
theaters and thrilling nightlife. What would you like to do there? Check the appropriate boxes.

 піти у театр
 піти у музей
 піти у кіно
 піти у ресторан
 піти у нічний клуб
 поїхати на екскурсію
 піти на море
 __________________
 __________________
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b  Work with you partner. Write your ideas, following the pattern.

Pattern:
Спочатку, я пішла б/ пішов би у музей.
Тоді я …
Потім я …
Після того я …
Насамкінець, я …

c  Work collaboratively. Share what you know about your partner’s plans in Odessa, following the pattern.

Pattern:
Спочатку, Джон пішов би в музей.
Тоді Джон …
Після того Джон …
Потім Джон …
Насамкінець, Джон …



a  Your friend from Odesa invited you to visit his home city. What are the �rst things that you will do?

Pattern:

Спочатку я спланую поїздку.
Потім я …
Після цього, я …
Тоді, я …
Після того, …
І насамкінець, я …

  спланувати поїздку

  купити квитки
  замовити готель
  видрукувати карту
  спакувати валізу
  поїхати на вокзал

b  What will you do, when you arrive in Odesa?

Pattern:

В Одесі я піду на море.
Потім я поїду на екскурсію.
Після цього я …
Тоді я …
Після того …
І насамкінець, я …

  піти у театр
  піти у музей
  піти у кіно
  піти у ресторан
  піти у нічний клуб



  поїхати на екскурсію
  піти на море
  __________________
  __________________

a  Now you are in Odesa. You are new to the city. You �nd yourself in various situations. Work with your
partner and prepare the role-play of the following situations.

без проблем = not a problem, of course
без питань = certainly, you shouldn’t even ask
позичити = to borrow

1. Готель

a) You are staying at a hotel. You need a hair drier in your room. Call Customer Service and ask for it.
  Pattern: [request] + [positive answer]

b) You are staying at a hotel. You need shampoo in your room. Call Customer Service and ask for it.
  Pattern: [request] + [positive answer]

Прохання Відповідь

Так Ні

—Чи можна мені ...? —Звичайно. —На жаль, нічим не можемо допомогти.

—Можете/ можеш ...? — . —Перепрошую, але …

—Я хотіла б ... —Добре. —Я б залюбки, але ...

—Мені потрібен ... — . —Вибач/ вибачте, але ...

Без проблем

Без питань



2. Запрошення

a) In Odesa you met new people. Invite your friend to the museum.
  Pattern: [invitation] + [positive answer]

b) In Odesa you met new people. Invite your friend to the movies.
  Pattern: [invitation] + [negative answer]

Запрошення Відповідь

Так Ні

—Ти не хочеш піти в кіно? —Гарна ідея! —Гарна ідея, але …

—Давай поїдемо на екскурсію по місту? —Залюбки. —Дякую, але я не можу, мені потрібно…

3. Запрошення

a) You are at the Odesa �lm festival. You want to buy a ticket for the festival.
  Pattern: [invitation] + [positive answer]

b) You just bought a ticket for the Odesa �lm festival. Ask for the festival program.
  Pattern: [invitation] + [negative answer]

Прохання Відповідь

Так Ні

—Тут можна купити карту фестивалю? —Так,
звичайно.

—На жаль, нічим не можемо
допомогти.

—Дайте мені один квиток на
фестиваль.

—Ось, прошу.

—Можна мені програму фестивалю? —Будь ласка.

4. Поради



a) You are at the Odesa �lm festival but you do not know where to go and what to see. Ask for and make
recommendation, and reply to recommendations.
  Pattern: [asking for advice] + [giving advice] + [positive answer]

b) You just bought a ticket for the Odesa �lm festival. Ask for the festival program.
  Pattern: [asking for advice] + [giving advice] + [negative answer]

Прохання про пораду Порада Відповідь

Так Ні

—Ви могли б щось
порекомендувати?

—Я
порекомендував би
піти …

—Звучить цікаво,
дякую.

—Непогана ідея, але я
не дуже люблю …

—Ви можете щось
порекомендувати?

—Тоді підіть ... —Гарна ідея, дякую. —Дякую, але я вже там
була.

—Я хотіла б ... —Тоді вам потрібна/
потрібний ...

—Я думаю, варто
відвідати ..., дякую.

—Звучить цікаво, але ...

b  Present your role-plays.

a  Odesa travelling and visiting places. Work collaboratively. Write an email to you friend telling him/her
about your adventures. Be very detailed and creative. The following could be your starting point:

Дорога Наталю,

вітання з Одеси! В Одесі чудово і дуже цікаво. Ми приємно проводимо свій час. Хочу розповісти
Тобі про нашу подорож.
В понеділок ми приїхали в Одесу. Спочатку ми пішли…
…
Бувай,
Твої Андрій і Юстина



Pattern: 
 Спочатку, ми пішли на море.
 Потім ми поїхали на екскурсію.
 Після цього ми …
 Тоді ми …
 Після того …
 І насамкінець, ми …

b  Present your stories.
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ЗУСТРІЧ 26.3 Повторення
⇠ Подорож 26

In this meeting, you will:

 review previous lessons
 practice for the written and oral tests

Die / Pack of numbers

1 2 3

4 5 6

Game Board
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8 9 26 27

You had a terri�c
weekend ever
travelling and

visiting several
places. Describe
this weekend in

detail.

You had the worst
weekend ever
travelling and
visiting places.
Describe this

weekend in detail.

Imagine you are
planning a trip of
your life. Describe
your preparations

in great detail.

You are selling
train tickets. Ask
questions to get

the necessary
customer’s

information.

FINISH

7 10 25 28 43

? ? ? ?
Tell us about your
most memorable

trip.

6 11 24 29 42

? ?
Tell us about your

dreams. ? ?

5 12 23 30 41

You are planning a
trip of your life.
Tell us what you
would do during

your trip.

Describe your
everyday travel

experiences. Be as
detailed as
possible.

GO
FORWARD 3

SPACES

Tell us about your
music preferences. ?

4 13 22 31 40

? ? ? ? THROW
AGAIN

3 14 21 32 39

Tell us about your
dreams when you

were a child.
?

Imagine you are in
Kyiv. What would

you like to do
there?

GO BACK 2
SPACES ?



2 15 20 33 38

? ? ? ? ?
1 16 19 34 37

THROW
AGAIN

You are at the
doctor’s. Talk

about your health
problems in detail.

? ?
Describe your

friends’ everyday
travel experiences.
Be as detailed as

possible.

17 18 35 36

START ? MISS A TURN ? ?

Question Cards

1. Which is correct? 2. Name three types of
passenger train cars in
Ukraine.

3. Name any five sports.

На вихідних я часто ходжу /
їжджу пішки.

   

4. Name any five means of
transport.

5. Invite your friend to the
movies.

6. Name any four types of
music.

     



7. Which is correct? 8. Supply the correct form. 9. Supply the correct form.

Марина зараз іде / їде
трамваєм на базар. A я зараз
іду / їду у кіно.

Завтра я ______ (поїхати) на
дачу. А мої друзі ______
(поїхати) у гори.

Минулого літа Іван ____
(поїхати) у гори. У горах він
(піти) у похід.

10. Which one is extra? 11. Supply the correct form. 12.Which is correct?

голосна, весела, висока,
сумна, енергійна

Моя мама їздить на роботу
_____ (машина). A я їжджу в
університет ________ (автобус).

Марина хотів би / хотіла б /
хотіло б / хотіли б стати
перукаркою.

13. Give three tips for a healthy
lifestyle.

14. Supply the correct form. 15. Name any three health
concerns.

  Учора Василь ____ (поїхати) на
море.

 

16. Which is correct? 17. Supply the correct form. 18. Which is correct?

—Де Марина?
—Вона поїхав / поїхала /
поїхало / поїхали у село до
бабусі.

Завтра Василь ____ (спакувати)
валізу. A потім він ______
(замовити) готель.

—Добрий день. А можна Ірину
чи Олександра до телефону?
—А їх немає вдома, вони
пішов / пішла / пішло / пішли
на концерт.

19. Supply the correct form. 20. Name any five sport games. 21. Supply the correct form.

У Києві я б ________
(скуштувати) «Київську
перепічку».

  Ми регулярно ______
(займатися) йогою. А Олег
______(займатися)
культуризмом.

22. Name any four adjectives
to describe music.

23. Which is correct? 24. Which one is extra?

  Мої батьки часто їздять /
їздить на машині А мій

народна музика, класична
музика гончарство рок хіп



їздить на машині. А мій
молодший брат ходжу /
ходить в школу пішки.

музика, гончарство, рок, хіп-
хоп

25. Name any five things that
should be in a hotel room.

26. Supply the correct form. 27. Which is correct?

  Я дуже часто _____ (грати) в
шахи. А моя подруга _____

(грати) у волейбол.

1. Тетяна та Олег зараз ідуть /

їдуть на таксі в аеропорт.
2. Ви йдете / їдете до Києва
поїздом?

28. Supply the correct form. 29. Which is correct? 30. Ask your instructor to
repeat the question.

Віталій Кличко хотів би стати
_____ (президент) України.

Оксана поїхала на море / морі.
Оксана зараз на море / морі.
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