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Знайди в тексті пари слів на позначення 
однини та множини та випиши їх у зошит.

 Наприклад, 
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Про яке свято йдеться у вірші?
Обери правильну відповідь і запиши її у зошит: 

Знайди на с. 112-113 слова із літерами 
Цаді та Цаді софіт.  

Запиши їх у два стовпчики.
Перевір себе!
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Які квіти квітнуть улітку? 
Відповідь запиши у зошит. 

Підкресли літери Цаді та Цаді софіт 
у словах.

Обери п’ять слів із літерою Цаді софіт 
на с.110-111 та запиши їх у зошит.
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Прочитайте у 
парах групи слів. 

Складіть з власні речення 
з деякими з них.

Спишіть речення. 
Підкресліть літеру аін у словах.

Перевірте один одного!
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Прочитайте у парах групи слів. Оберіть декілька слів із таблиці. 
Складіть з ними власні речення за зразком:

Запишіть власне речення у зошит. 
Підкресли літеру аін у словах.
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Побудуйте діалог у парах 
за даними запитаннями:
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Прочитайте у парах запитання 
та дайте відповіді на них. 

Поставте запитання до інших 
малюнків і дайте відповіді на них.

⸳

.

ׇי
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Розгляньте та порівняйте 
ці малюнки. Розкажіть, 
як потрібно поводитись 

у такій ситуації.
Побудуйте у парах діалог. 

Вам допоможуть слова 
із таблиці.

Знайдіть у таблиці слова на позначення цифр. 
Продиктуйте їх один одному та запишіть у зошит.
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Усно опиши ситуації, зображені на малюнках.
Спиши з таблиці словосполучення. Підкресли літери  ֵטית i ָּתו

Вимови та порівняй слова та словосполучення. 
Що спільного або відмінного у вимові та на письмі?
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Побудуй розповідь. Тобі допоможуть слова із таблиці:
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Побудуй словосполучення та речення з поданих у таблиці слів і 
доповни їх за потреби іншими словами. Запиши їх у зошит.
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מתחילים לקרוא ולכתוב
מקשיבים ומדברים
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ПовторенняУрок 2

»ֵיׁש ִלי ָחֵבר«
ֵיׁש ִלי ָחֵבר.

הּוא ָּתִמיד ׁשֹוֵאל:
ֵאיֹפה?
ֵאיְך?
ָמַתי?

ְוַכָּמה?
ְלָאן?
ֵמַאִין?
ַמּדּוַע?
ְוָלָּמה?
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