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ДОРОГІ УЧНІ ТА УЧЕНИЦІ! 

 

Перед вами розкривається новий світ мови іврит. Герої 

підручника разом з учителем допоможуть познайомитися з тими 

людьми, для яких іврит є рідною мовою; розповідати про свою 

школу, сім’ю та домашніх улюбленців, рахувати до 10, описувати 

улюблені іграшки та навчальні дні тижня. 

Також ви ознайомитеся з традицією відзначення Шабату та 

інших єврейських свят: Рош-а-Шана, Суккот, Ханука, Ту бі Шват, 

Пурім та Песах. 

Допоможуть вам малюнки, а також граматичний довідник і 

словник. 

Бажаємо успіху! 

Автори 
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 םִמיְסכִָםִמִ יִסיָמנִִ
  רָזכָ 

  ְנֵקָבה

  ְתגּוָבה ְשִליִלית

  ְתגּוָבה ִחיּוִבית

 ֵיש
 

 ֵאין
 

 10 ִמְסָפר ַהֲאָזָנה

 ַהְקִשיבּו 
 

 ִשירּו
 

 ַשֲאלּו ְוֲענּו
 

  ְפרּוסַ 
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ִִִניםיִָָהִענְִִתוֶֹכןִ

 6 .ֶהיֵכרּות 1ְיִחיָדהִ

 10 .01סֹוְפִרים ַעד 2ְִיִחיָדהִ

 13 .ֵבית ֵסֶפר3ְִיִחיָדהִ

 24 .ִמְשָפָחה4ְִיִחיָדהִ

 32 .ַצֲעצּוִעים5ְִיִחיָדהִ

 37 ַחִיים ַבַעֵלי6ְִיִחיָדהִ

 43 עֹוִשים? ַמה7ְִיִחיָדהִ

 44 .ָשבּועַ  ֵמייְִ 8ְיִחיָדהִ
 46 .ַשָבת9ְִיִחיָדהִ

 49 ִַחִגים

 50 ַהָשָנה ֹראש1ִַחגִ

 53 סּוכֹות2ִַחגִ

 56 ֲחנּוָכה3ִַחגִ

 59 ט''ּו ִבְשָבט4ִַחגִ

 62 פּוִרים5ִַחגִ

 65 ֶפַסח6ִַחגִ

 68  ִדְקדּוק
 74  ִמילוֹן
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 1ְיִחיָדהִ
רּות  Знайомство ֶהיכֵּ

ִ
 

 

ֲִאִני
 

 Прослухайте та .11ִ1ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִ10  
 

ִ

 
 

 Запитайте та дайте .2  .ְוֲענּוַשֲאלּוִ.2ִ

відповідь.  
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ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.3ִ

12ִִ ַהִשיר.
3. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ10  
 

ִ!ָשלוֹם

 ָשלֹום, ָשלֹום!

 ִשְמעֹון.ֲאִני 

 ָנִעים ְמאֹוד.

 ְלִהְתָראֹות!
 

ִִ

 ַאָתהִַאְתִ

ִ 

ן  אֹלִכֵּ
 

  Прослухайте та .13ִ4ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.4ִ

повторіть. ִִ10  
 

  

  

  ִניָרה?ַאְת  אֹל.   ם?ָר ַאָתה  אֹל. 

  ֵחל?ָר ַאְת  ֵכן.  ֶשה?מֹ  ַאָתה  ֵכן. 
 

 Запитайте та дайте .5  .ְוֲענּוַשֲאלּוִ.5ִ

відповідь.  
 

 ְתִַא התִַָא
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ִ?ִמי
 

  Прослухайте та .14ִ6ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.6ִ

повторіть. ִִ10  
 

  ַאְת ִמי?  ַאָתה ִמי? 

 ֵחלָר  ֲאִני. 

 

  ֶשהמֹ ֲאִני. 

 
 

 Запитайте та дайте .7  .ְוֲענּוַשֲאלּוִ.7ִ

відповідь.  
ִ 

  Прослухайте та .15ִ8ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.8ִ

Повторіть. ִִ10  
 

 

  

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 Запитайте та дайте .9  .ְוֲענּוַשֲאלּוִ.9ִ

відповідь.  

?אתזֹ  ִמי .ֵחלָר  אתזֹ   

 ?הזֶ  ִמי .ֶשהֹמ הזֶ 
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ִִ
ִִהיאִהּוא

 

 Прослухайте та .16ִ10ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.11ִ

повторіть. ִ10  
 

  
 .ִהיא ַיְלָדהֵחל. ָר ֹזאת  .הּוא ֶיֶלדֹמֶשה. ֶזה 

  
 .ִהיא ַתְלִמיָדהָנה. דָ  ֹזאת .הּוא ַתְלִמיד. אּוִריֶזה 

  
 .ִהיא מֹוָרהר. תֵ ְס אֶ  ֹזאת .ּוא מֹוֶרהה. ִדיגָ ֶזה 

 

ַעלִוְִ ַסְפרּוִַעלִַעְצְמֶכם.11ִ
ִרים  ַבִכיָתה.ִ ֶהֲחבֵּ

11. Розкажіть про себе та 

товаришів у класі.  
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 2ְיִחיָדהִ
 11ִРахуємо до 10סוְֹפִריםִַעדִ

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.1ִ

 17ִִ ַהִשיר.
 

1. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  10  

0 8 
 ְשַתִים ַאַחת

3 4 
 ַאְרַבע ָשלֹוש

5 6 
 ֵשש ָחֵמש

7 2 
 ְשמֹוֶנה ֶשַבע

9 01 
 ֶעֶשר ֵתַשע
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ִִ
ןֲִִאִני ִ.6 ַבת ֲאִניִ.6בֵּ

 
 

  Прослухайте та .18ִ2ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.2ִ

повторіть. ִִ10  
 
 
 
 
 

 
 

 Запитайте та дайте .3  .ְוֲענּוֲאלּוִַשִ.3ִ

відповідь.  
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 Запитайте та дайте .4  .ְוֲענּוַשֲאלּוִ.4ִ

відповідь.  
ִ

 
ִ

ַעלִוְִ ַסְפרּוִַעלִַעְצְמֶכם.5ִ
ִרים  ַבִכיָתה.ִ ֶהֲחבֵּ

5. Розкажіть про себе та 

товаришів у класі.  
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 3ְיִחיָדהִ
ֶפר יתִסֵּ  Школаִבֵּ

 

  Прослухайте та .19ִ1ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִ10  
 

 
 .ֶפרסֵ ֵבית ה זֶ 

  
 .ֶפרסֵ ֶזה  .ַיְלקּוטה זֶ 

  
 .ַקְלָמרֶזה  .ִעיָפרֹוןֶזה 

  
 .ֵעטֶזה  .ַמַחקֶזה 

  
 .ַמְחֶבֶרתאת זֹ  .ִכיָתהאת זֹ 
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 ?הזִֶהִמִַ
 

 Запитайте та дайте .2  יִַהדּוְגָמא.ְוֲענּוְִלפִִַשֲאלּוִ.2ִ

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

 6 יּורִא בַ  ֶזהִַמה? 

 ַמַחק. ֶזה 

 ִ3יּור ִא בַ  ֶזהַמה? 

 ִִֹכיָתה. אתז 
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ִ____וְִ____ 
 

  Прослухайте та .11ִ3ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.3ִ

повторіть. ִ01  
 
 
 
 
 

 . ֶזה

 .וְִ  ֶזה

 .  וְִ ,   ֶזה

  . וְִ , ,  ֶזה
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יןִ יֵּש ִ אֵּ
 

 Запитайте та дайте .4  יּור.ִאִהִַלּוְִוֲענּוְִלִפיִאֲִַשִ.4ִ

відповідь за малюнком.  
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ְוֲענּוְִלִפיִַשֲאלּוִ.5ִ
  ַהדּוְגָמא.

5. Запитайте та дайте відповідь 

за зразком.  
ִ

ִדּוְגָמא:

 ִָשָרה?לְִ יֵּש ַמה

 ְְִוֵעט ַמַחק, ֵסֶפר יֵּש ָשָרהל.ִ
 

 
 

ִַגם

 

ְוֲענּוְִלִפיִַשֲאלּוִ.6ִ
  ַהדּוְגָמא.

6. Запитайте та дайте відповідь 

за зразком.  
ִא:דּוְגמִָ

 

 ?ֵסֶפר יֵּש ִמילְִ

 ֵסֶפר. יֵּש בדִֹלְִ ַגםֵסֶפר.  יֵּש הָרִָשִלְִ
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ְוֲענּוְִלִפיִַשֲאלּוִ.7ִ
  ַהדּוְגָמא.

7. Запитайте та дайте відповідь 

за зразком.  
ִ

ִא:דּוְגמִָ

 ין ַמה  ָשָרה?לְִ אֵּ

 ְִין ָשָרהל  , ִעיָפרֹון, ַמְחֶבֶרת ְוַיְלקּוט.ַקְלָמר אֵּ

       
 

ִ
 

ִַגם

 

ְוֲענּוְִלִפיִַשֲאלּוִ.8ִ
  ַהדּוְגָמא.

8. Запитайте та дайте відповідь 

за зразком.  
ִ

ִא:דּוְגמִָ
 

ין ִמילְִ  ?ֵסֶפר אֵּ

ין ִרְבָקהלְִ ין ְצִבילִִ ַגםֵסֶפר.  אֵּ  ֵסֶפר. אֵּ
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ִ

  Прослухайте та .11ִ9ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.9ִ

повторіть. ִִ00  
 
 

 

 .לּוחַ ֶזה 

  

 .ִכיֵסאֶזה  .ןשּוְלחָ ֶזה 

  

 .ִגירֶזה  .טּושֶזה 

ִ
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 Запитайте та дайте .10  ְוֲענּו.ַשֲאלּוִ.11ִ

відповідь.  
ִ

 ? ...הִַ ַעלִַמהִיֵּש
 

ִ
 

יפִֹ  ...?הִַ האֵּ
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 

21 

 
ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.11ִ

12ִִ ַהִשיר.
11. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ00  
 

 

ִַמהִֶזה?

 ֹזאת ִכיָתה,

 ְוֶזה ֵבית ֵסֶפר.

 ֹזאת ַמְחֶבֶרת,

 ֵסֶפר. ְוֶזה

 

 
 

ַיְלקּוטִַסְפרּוִַמהִיֵּשִבִַ.12ִ
  ּוַבִכיָתהִֶשָלֶכם.

12. Розкажіть, що є у вашому 

портфелі та класі.  
 
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ְצָבִעים
 

 Прослухайте та .13ִ13ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.13ִ

повторіть. ִִ00  
 
 

 
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ְוֲענּוְִלִפיִַשֲאלּוִ.14ִ
  ַהדּוְגָמא.

14. Запитайте та дайте відповідь 

за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

 ָאדוֹם ִעיָפרֹון ֵיש ְלִמי? 

 ְִָאדוֹם ִעיָפרֹון ֵיש יּוָבלל.ִ
 

 
 

יֶזהִִעיָפרוֹן.15ִ יֵּשִ ִאְמרּוִאֵּ
  ַבַקְלָמרִֶשָלֶכם.

ִ

15. Скажіть, який олівець 

є у вашому пеналі.  

ִ
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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4ְִיִחיָדה  
 Сім’я ִמְשָפָחה

 

 Прослухайте та .14ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

 

 ִמְשָפָחה.ֹזאת 

  

 ַאָבא. ֶזה ִאָמא. ֹזאת
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ְך  Продовженняִֶהְמשֵּ
 

  

 דֹוד. ֶזה דֹוָדה.ֹזאת 

  

 ַסָבא. ֶזה ָסְבָתא. ֹזאת

  

 ָאחֹותֹזאת 

 .ְמבּוֶגֶרת

 .ְמבּוָגר ָאח ֶזה

  

 ָאחֹות ֹזאת
 .ְצִעיָרה

 .ָצִעיר ָאחה זֶ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.2ִ

15ִִ ַהִשיר.
2. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ00  
 

ִיֵּשִִליִִמְשָפָחה...

 ֵיש ִלי ִמְשָפָחה ְגדֹוָלה,

 ֵיש ִלי ִמְשָפָחה טֹוָבה:

 ִאָמא, ַאָבא, דֹוָדה, דֹוד,

 חֹות.ח, ָאַסָבא, ַסְבָתא, ָא

 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ.ןוִֹרֲִאִני
יןִִ... ִלי יֵּשִ ִ... ִליִאֵּ

 

 יּור.ִִאְִלִפיִהִִַַסְפרּו.3ִ
ִ

3. Складіть розповідь 

 за малюнком.  

ִִִִ
 ָסְבָתא ַאָבא ַסָבא ִאָמא

    
 ָאחֹות ְמבּוֶגֶרת דֹוד ְמבּוָגר ָאח דֹוָדה

ִ
  .Розкажіть про себе .4 ַסְפרּוִַעלִַעְצְמֶכם.ִ.4ִ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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0.  

ִ.הָרִוִֹיפצִִִִהיא
יןִ ִ...ָלהִאֵּ ִ...ָלהיֵּשִ ִ

ִ

 יּור.ִִאְִלִפיִהִִַַסְפרּו.5ִ
ִ

5. Складіть розповідь  

за малюнком.  

ִִִִ
 ְצִעיָרה ָאחֹות ַאָבא ָצִעיר ָאח ִאָמא

    
 ָאחֹות ְמבּוֶגֶרת דֹוד ְמבּוָגר ָאח דֹוָדה

ִ
 Розкажіть про подругу з .6  ִכיָתה.בִִַהָרִבִֵּחֲִהִֶַסְפרּוִַעלִ.6ִ

класу.  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ.היְִֵּרִַאִהּוא
יןִ ִ...לוִִֹאֵּ ִ...לוִֹיֵּשִ 

 

 יּור.ִִאְִלִפיִהִִַַסְפרּו.7ִ
ִ

7. Складіть розповідь  

за малюнком.  

ִִִִ
 ְצִעיָרה ָאחֹות ַאָבא ָצִעיר ָאח ִאָמא

    
 ֶגֶרתָאחֹות ְמבּו דֹוד ָסְבָתא דֹוָדה

ִ

ִ ַבִכיָתה.רִבִֵּחִָהִֶַסְפרּוִַעלִ.8ִ
8. Розкажіть про друга з 

класу.  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ִִ
ִ.ָלהְגדוִִָֹדהַילְִֹזאתִִ.לָגדוִִֹדֶילִֶֶזהִ

ִִ
ִ.ָנהְקטִִַָדהַילְִֹזאתִִ.ןָקטִִָדֶילִִֶֶזה

 

תִַהִאיּוִרִַתאֲִ.9ִ   .Опишіть малюнки .9ִ.ִיםרּוִאֵּ
 

ִִִִִִ

1.ִ

ִ

2.ִ

ִ

3.ִ
ִ

ִִִִִִ

4.ִ

ִ

5.ִ

ִ

6.ִ
ִ

ִִִִִִ

7.ִ
ִ

8.ִ
ִ

9.ִ
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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.ִַסְפרּוְִלִפיִדּוְגָמאַהְקִשיבּוִלְִ.11ִ
)ִהְשַתְמשּוִַבִמיִליםִִיםַהִאיּוִרִ

ִ 16ִ (.םתְִֶשָלַמְדִ

10. Прослухайте приклад. 

Складіть розповідь за 

малюнками (використайте 

слова, які ви вивчили). 

ִ00  
ִ:אדּוְגמִָ

ִ

ִ

. . הּוא ֶיֶלד ָגדֹול7. הּוא ֵבן יֹוָנָתןֶזה 
לֹו  הּוא ַתְלִמיד ַבִכיָתה א'. ֵיש

ָמא, ַאָבא ִא לֹו  ָנה. ֵישִמְשָפָחה ְקטַ 
 .ְמבּוָגר ְוָאח
ִ

ִִ.ָגדוֹלֶיֶלד  הּוא
 

  
 .ָנהְקטִַַיְלָדה  ִהיא .ָגדוֹלֶיֶלד  הּוא

 

ְוַעלִ ַסְפרּוִַעלִַעְצְמֶכם.11ִ
ִרים  ַבִכיָתה.ִ ֶהֲחבֵּ

11. Розкажіть про себе та 

товаришів у класі.  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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5ְִיִחיָדהִ
 Іграшки ַצֲעצּוִעים

 

 Прослухайте та .17ִ1ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

 
 

 דּוִבי. ֶזה ָמטֹוס. ֶזה

  
 ַבלֹון. ֶזה ַכדּור. ֶזה

  
 ָבה.ּוב אתזֹ  .ִניתְמכוֹ את זֹ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 Прослухайте та .18ִ2ִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.2ִ

повторіть. ִִ00  
 

 

ִִ

 חּוָמהִחּום
 ְכתּוָמהִָכתֹום
 ְכחּוָלהִָכחֹול
 ְסגּוָלהִָסגֹול
 ְורּוָדהִָורֹוד
 ְצהּוָבהִָצהֹוב
 ָאדּוָמהִָאדֹום
 ְירּוָקהִָירֹוק
 ְלָבָנהִָלָבן

 ָאפֹוָרהִָאפֹור
 ְשחֹוָרהִָשחֹור

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

 Запитайте та дайте .3  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.3ִ

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
 

 הָר בוֹ ְד לִִֵיש  ַמה? 

 ְִִירּוָקה בּוָבהּו חּום דּוִביֵיש  הָר בוֹ ְד ל. 
 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 Запитайте та дайте .4  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.4ִ

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

 ְִדּוִבי  ֵיש ִמיל
 ?חּום

 ִִדּוִבי  ֵיש הָרִבוְִֹדִל
 .חּום

 ְְִמכֹוִנית ֵיש ִמיל 
 ?ְקָטָנה

 ְִֵישִִציפוָֹרהל 
 .ְקָטָנה ְמכֹוִנית

 
 

 
 

תַתאֲִ.5ִ  ַהַצֲעצּוִעים רּוִאֵּ
  ֶשָלֶכם. 

5. Опишіть свої  

іграшки.ִ  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.6ִ

19ִִ ַהִשיר.
6. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ00  
ִ

 ַצֲעצּוִעיםֲִאהּוִבים

 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 6ְיִחיָדהִ
 Тварини ַחִיים ַבַעלֵּי

 

 Прослухайте та .21ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

 повторіть. ִִ01  
 
 

   
 י.ְצבִ ֶזה  ַאְרֵיה.ֶזה  דֹוב.ֶזה 

   
 תּוִכי.ֶזה  ָחתּול.ֶזה  ֶכֶלב.ֶזה 

   
 ֶזְבָרה.את זֹ  ָצב.ֶזה  ָדג.ֶזה 

   
 ִציפֹור.ֹזאת  ְדבֹוָרה.ֹזאת  יֹוָנה.ֹזאת 

ִ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.2ִ

21ִִ ַהִשיר.
2. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ00  
 

ִ
 

יִַהַחיִיםִִַתֲארּוַהְקִשיבּוִוְִ.3ִ תִַבַעלֵּ אֵּ

 22ְִִלִפיִַהדּוְגָמא.ִ
ִ

3. Прослухайте та 

опишіть тварин за 

зразком. 00ִ   
ִ

 דּוְגָמא:
 

ִ
ִ.קרוִֹיִָָקָטן וְ  הּוא ֶזה ָצב.

 
 .ְלָבָנה - ּוְשחֹוָרהה לָ דוֹ יא גְ ִה  ֹזאת ֶזְבָרה.

ִ

ִ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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תִהִִַַתֲארּוַהְקִשיבּוִוְִ.4ִ ִיםיּוִרִִאִאֵּ

 23ִדּוְגָמא.ְִלִפיִהִַ
ִ

4. Прослухайте та опишіть 

малюнки за зразком.  00 

 
ִ

ִדּוְגָמא:
 

ִ

 .ָכתוֹםרֹון. ֵיש ֹלו ָדג ָקָטן וְ  אהּו
ִ

ִ

ִ
 

יִַהַחיִיםִַתאֲִ.5ִ תִַבַעלֵּ רּוִאֵּ
ִ .ֶשָלֶכם

5. Опишіть своїх домашніх 

тварин.  
 

 ִלי ... ֵיש

... ִלי ֵאין

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ִַרִבים \ ָיִחיד
ָבה \ ָזָכר(  )ְנקֵּ

 

 Прослухайте та .24ִ6ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.6ִ

повторіть. ִִ00  
 
 

ִִ
 הָרִבִֵּחֲִ רבִֵּחִָ

ִ 
 וֹתרבִֵּחֲִ יםִרִבִֵּחֲִ

 
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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  Прослухайте та .25ִ7ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.7ִ

повторіть. ִִ00  
ִ

ִִ
ִ.יםלִ ָחתּו הלִֶאִִֵּ.לָחתּו ֶזה

ִִ
ִ.יםִכיִ תּו הלִֶאִִֵּ.ִכיתּו ֶזה

ִִ
ִ.יםגִ ָד  הלִֶאִִֵּ.גָד  ֶזה

ִִ
ִ.יםבִ ְכלָ  הלִֶאִִֵּ.בֶכלֶ  ֶזה

  
 .יםבִ צַ  הלִֶאִֵּ .בצָ  ֶזה

  
 .ִביםדּו הלִֶאִֵּ .בדוֹ  ֶזה

  
 .ֹותרֶזבְ  הלִֶאִֵּ .ָרהֶזבְ  ֹזאת

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

 Скажіть, хто живе в .8ִ ַהַחיוֹת? ְבַגןִרגִִָמיִ ִאְמרּו.8ִ

зоопарку?  
 

 הָרִגִִָ ִרגִָ

 וֹתרָגִִ ִיםִרִגִָ
 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 7ְיִחיָדהִ
 ?Що робимо עוִֹשים? ַמה

 

  Прослухайте та .26ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
ִ

ִִ
 ?עוָֹשהִָרהשָ  ַמה ?עוֶֹשה רֹון ַמה

ִ 
ִיֹוָנהרֹון וְ  ַמה
 ?עוִֹשים 

ִהְוַאִביבָ ִָשָרה ַמה
 ?עוֹשוֹת

ִ

  Прослухайте та .27ִ2ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.2ִ

повторіть. ִִ00  
 

ִִִִִ

 דֹותלֹוְמ  ִדיםלֹוְמ  ֶדתלֹומֶ  דלֹומֵ  

 בֹותכֹוְת  ִביםכֹוְת  ֶבתכֹותֶ  בכֹותֵ  

 אֹותקֹוְר  ִאיםקֹוְר  אתקֹוֵר  אקֹוֵר  

 תדוֹ ְק רוֹ  יםִד ְק רוֹ  תֶד ֶק רוֹ  דֵק רוֹ  

 רֹותשָ  ִריםשָ  ָרהשָ  רשָ  

 צֹותָר  ִציםָר  ָצהָר  ץָר  
 

יתִַסְפרּוִ.3ִ ַמהִַאֶתםִעוִֹשיםְִבבֵּ
ֶפרהִַ  ִ?ֶשָלֶכםִסֵּ

3. Розкажіть, що ви робите 

у вашій школі?  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 8ְִיִחיָדה
ייְִ  Дні тижня ָשבּועִַ מֵּ

 

  Прослухайте та .28ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

 

 

 

 ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.2ִ
 

2. Запитайте та дайте 

відповідь за зразком.  
 

ִ:אמִָגְִדּו
ִ

 ַהיֹום יֹום ֵאיֶזה?  יֹום ַהיֹום .... 

 ֶאְתמֹולה יָ הָ  יֹום ֵאיֶזה?  יֹוםה יָ הָ  ֶאְתמֹול .... 

 ָמָחרִיְהֶיה  יֹום ֵאיֶזה?  םיוֹ ִיְהֶיה  ָמָחר .... 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ?ָמַתי
 

ִ

ִ

ִָקהִרבְִיּוָבלִוְִ

 םיוֹ 
0 

 םיוֹ 
8 

 םיוֹ 
3 

 םיוֹ 
4 

 םיוֹ 
5 

 םיוֹ 
ִָבתַשִ 6

     ִִ

 

 

ִ

םְִואוֹלֵָּנה ֲִאְרטֵּ

 םיוֹ 
0 

 םיוֹ 
8 

 םיוֹ 
3 

 םיוֹ 
4 

 םיוֹ 
5 

 םיוֹ 
ִַשָבת 6

ִ     ִ

ִיּורִָמַתיִאִהִִַאְמרּוְִלִפיִ.3ִ

י -לוְֹמִדיםְִוֹלאִלוְֹמִדיםְִבַבתֵּ
ל. ֶפרְִבִיְשָראֵּ ִ סֵּ

3. Розкажіть за малюнком, 

коли вчаться та не 

вчаться в школах в 

Ізраїлі?  

ִָמַתייּורִִאִהְִִַלִפיִִִאְמרּו.4ִ

יִלוְֹמִדיםְִוֹלאִלוְֹמִדים -ְבַבתֵּ
ֶפר ִ .ְבאּוְקָרִאיָנהִסֵּ

4. Розкажіть за малюнком, 

коли вчаться та не 

вчаться в школах в 

Україні?  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 9ְיִחיָדהִ
 Шабат ַשָבת

 

 Прослухайте та .29ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

 повторіть. ִִ00  
ִ
 

ִִ
 ֶלתאוֹכִֶ לאוֹכִֵּ

ִִ
 לוֹתאוֹכְִ ִליםאוֹכְִ

ִ
 

ִִ
 התִָוִֹש התִֵּוִֹש

ִִ
 וֹתתוִֹש יםִתִוִֹש

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

  Прослухайте та .31ִ2ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.2ִ

повторіть. ִִ01  
 

 :ַקָבַלתִַשָבתבְ 
 

 

 .ֵנרֹות ַמְדִליִקים
 

 :ַשָבתבְ 
 

  

 .יםיִר ִש ים ִר שָ  .תֹוָרהבַ  קֹוְרִאים

  

 .ִמיץ ֲעָנִבים שֹוִתים .ַחָלה אֹוְכִלים
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ַהְקִשיבּוְִוִאְמרּוִֶאתִ.3ִ

31ִִ ַהִשיר.
3. Прослухайте та повторіть 

вірш. ִ00  
 

 
 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 32ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

 

ִ
 

 ְבַשָבת? אֹוְמִרים ַמה 

 " :ַשָבתִָשלוֹםְבַשָבת אֹוְמִרים."

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 

49 

ִ

 ַחִגים

Свята 
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 Прослухайте та .33ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

 повторіть. ִִ00  
 

 

 .שֹוָפרֶזה 

  

 .ְדַבשֶזה  .ַתפּוחַ ֶזה 

 
 

 .ָדגֶזה  .ִרימֹוןֶזה 

 
 
 

 ַהָשָנה? אשרֹ בְ  אֹוְמִרים ַמה 

  ְּוְמתּוָקה! טוָֹבה ָשָנה" ַהָשָנה אֹוְמִרים: אשרֹ ב" 
ַח! ַחג" "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ?ֶזהַמהִ
ִ

 Запитайте та дайте .2  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.2ִ

відповідь за зразком.  
ִ

 
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0 יּורִא בַ  ֶזהַמה? 

 ֶזה... 

 
 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 
 

 

52 

ִ

יִַהַחִגים.3ִ יןְִשנֵּ  .Порівняйте два свята .3ִ.ַהְשוּוִבֵּ
ִ

ִִסיְלֶבְסֶטרִַהָשָנה ֹראש
 

 -בְ 

 

  -בְ 

  

  

 ַמָתנֹות 

 ַמְנָדִריָנה 

 יםַמְמָתִק  
ִ

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

34ִִ ַהִשיר.
4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

 
 Прослухайте та .35ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

 повторіть. ִִ00  
 

 

 .הסּוכָ  ֹזאת

  

 .ֲהַדסֶזה  .ֶאְתרֹוגֶזה 

  

 .ֲעָרָבה ֹזאת .לּוָלבֶזה 

 
 
 

 סּוכֹותבְ  ֹוְמִריםא ַמה? 
  ְַח! סּוכוֹת ַחג" אֹוְמִרים: סּוכֹותב "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ?ֶזהַמהִ
 
ִ

 ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.2ִ
 

2. Запитайте та дайте 

відповідь за зразком.  
ִ
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0יּור ִא בַ  ֶזהַמה? 

 ֶזה... 
 
ִ

ִ
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 

55 

ִ

 ֹלאִִיֶזהִִאיּורִאְמרּוִאִֵּ.3ִ
ִ ְבָכלִשּוָרה.ִיםִאְִתִמִַ

3. Назвіть зайвий малюнок 

у кожному рядку.  
 

1 
 

 

 

 

2 
  

  

3 
 

 

 
 

4 
  

 

 

5 
 

 

 

 

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 36ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ִ
 

  Прослухайте та .37ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

ִ

ִ.ֲחנּוִכָיה ֹזאת

ִִ

ִ.ְסִביבֹוןֶזה ִ.ֶשֶמןֶזה 

ִ
ִ

 .ֲחנּוָכה ְדֵמי הלֶ אֵ  ִ.סּוְפָגִנָיה ֹזאת
ִ
ִ
 

 ֲחנּוָכהבְ  אֹוְמִרים ַמה? 

  ְַח! ֲחנּוָכה ַחג" אֹוְמִרים: הֲחנּוכָ ב "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ?ֶזהַמהִ
 
ִ

 Запитайте та дайте .2  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.2ִ

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0יּור ִא בַ  ֶזהַמה? 

  ֶזה... 

 
 

 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

יֶזהִִאיּורִֹלאִ.3ִ  ִאְמרּוִאֵּ
  ַמְתִאיםְִבָכלִשּוָרה.

ִ

3. Назвіть зайвий малюнок 

у кожному рядку.  

 

1ִ
ִִִִ

2ִ
ִִִִ

3ִ
ִִִִ

4ִ
ִִ

ִ
ִ

5ִ
ִִִִ

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 38ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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  Прослухайте та .39ִ1ִִַהְקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

  

 .ץעֵ  ֶזה
 (.ֵעִצים הלֶ אֵ )

 .חַר פֶ  ֶזה
 (.ִחיםְפָר  הלֶ אֵ )

  
 .יִר פְ ֶזה 

 (.רֹותיפֵ  הלֶ אֵ )
 .קָר יָ ֶזה 

 (.ְיָרקֹות הלֶ אֵ )
ִ
ִ
ִ

 ִבְשָבט ט''ּובְ  אֹוְמִרים ַמה? 

  ְַח! ט''ּוִִבְשָבט ַחג"ִאֹוְמִרים: ִבְשַבט ט''ּוב  "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ?ֶזההִמִַ
 
ִ

 Запитайте та дайте .2  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִ.2ִ

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0 יּורִא בַ  ֶזהַמה? 

  ֵהלֶ א... 

 
 

 
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 

61 

ִ

יֶזהִִאיּורִֹלאִ.3ִ  ִאְמרּוִאֵּ
  ַמְתִאיםְִבָכלִשּוָרה.

ִ

3. Назвіть зайвий малюнок 

у кожному рядку.  

 

1 
  

 
 

 

2 
     

3 
 

 

 

 

 

4 
 

 

 
  

5 
  

 

 

 

6 
 

   

 

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 41ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  01  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ִ

  Прослухайте та .41ִ1ְִִקִשיבּוְִוִאְמרּו.ִהִַ.1ִ

повторіть. ִִ00  
 

  
 .ַרֲעָשןֶזה  .ָמןאֹוְזֵני הָ  הלֶ אֵ 

  
 .תַתְחפֹושֶ  ֹזאת .ָכהַמסֵ  ֹזאת

 
 .ןיצָ לֵ ֶזה 

 
 
 

 פּוִריםבְ  אֹוְמִרים ַמה? 

  ְַח! פּוִרים ַחג" אֹוְמִרים: פּוִריםב "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ?ֶזהַמהִ
 
ִ

 Запитайте та дайте .2  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ַשֲאלּוִִ.2

відповідь за зразком.  
 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0יּור ִא בַ  ֶזהַמה? 

 ֹזאת... 

 
 
 

ִ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

יֶזהִִאיּורִֹלאִ.3ִ  ִאְמרּוִאֵּ
  ַמְתִאיםְִבָכלִשּוָרה.

ִ

3. Назвіть зайвий малюнок 

в кожному рядку.  

 

1 
 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
  

 

 

 

6 
 

 

  
 

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 42ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 Прослухайте та .43ִ1ְִִוִאְמרּו.ִִַהְקִשיבּו.1ִ

повторіть. ִִ00  
ִ

  

ַהָגָדה ֶשל  ֹזאת
 .ֶפַסח

 .ְקָעָרה ֹזאת

  

 .כֹוס ַיִיןֶזה  .ַמָצה ֹזאת

 
 .ץמֵ חָ ֶזה 

ִ
ִ
ִ

 ֶפַסחבְ  אֹוְמִרים ַמה? 
  ְרִֶפַסח ַחג"ִאֹוְמִרים: ֶפַסחב ַח!וְִ ָכשֵּ "ָשמֵּ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

 ?ֶזהַמהִ
 
ִ

 Запитайте та дайте .2  ְוֲענּוְִלִפיִַהדּוְגָמא.ִַשֲאלּו.2ִ

відповідь за зразком.  
ִ

 

ִ:אדּוְגמִָ
ִ

  0יּור ִא בַ  ֶזהַמה? 

 ֹזאת... 

 
ִ

ִ
ִ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

יֶזהִִאיּורִֹלאִ.3ִ  ִאְמרּוִאֵּ
  ַמְתִאיםְִבָכלִשּוָרה.

ִ

3. Назвіть зайвий малюнок 

в кожному рядку.  

 

1 
  

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 
 

  
 

 

4 
 

 

  
 

5 
 

 

 

 

 

6 
    

 

 

ַהְקִשיבּוְִוִשירּוִֶאתִ.4ִ

 44ִ ַהִשיר.
 

4. Прослухайте та 

проспівайте пісню.  00  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ִ

ִִדְקדּוק

Граматика 
 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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Правила роду та числа в івриті 

 

Однина 

Якщо слово закінчується на звук [а] і в кінці стоїть буква гей 

 тоді це слово ,«ת» або слово закінчується на букву тав «ה»

жіночого роду: 

  йальда הַיְלָד 
  мора המֹוָר 

 коте вет תכֹוֶתבֶ 

 

Усі решта випадків – слова чоловічого роду: 

 йе лед ֶיֶלד
  море מֹוֶרה
 коте в כֹוֵתב

 

Множина 

Чоловічий рід множини має закінчення ІМ «ים»: 

Множина Однина Множина Однина 

єладі м йе лед  ֶיֶלד יםְיָלִד 
морі м море   מֹוֶרה יםמֹוִר 
котві м коте в  ִכֹוֵתב יםכֹוְתב 

 

Жіночий рід множини має закінчення ОТ «ֹות»: 

Множина Однина Множина Однина 

моро т мора  מֹוָרה ֹותמֹור 

тальмідо т тальміда  ַתְלִמיָדה ֹותַתְלִמיד 

котво т коте вет כֹוֶתֶבת ֹותכֹוְתב 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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Правила читання мовою іврит 

 

Загальні правила 
Кожна буква в івриті має свою назву: «алєф», «бет», «ґімель» 

і т.д. Перший звук назви букви вказує на звук, який вона дає: 

 

Бет – дає звук [б]; 

Зайн – дає звук [з]; 

Йуд – дає звук [й] і т.д. 

 

Однак, слід пам’ятати, що букви «алєф» і «айн» (а іноді і 

«гей») – німі, вони не дають жодного звуку, крім випадків, коли 

поряд чи під буквою з'являється оголоска. 

Голосних букв в івриті немає, але є оголоски. Вони пишуться 

під літерою або поряд з нею. 

 

Оголоска [А] 

 
 

Всі 3 варіанти позначок (рисок) дають звук [а]. 

Буква алєф – німа, не дає жодного звуку. Під нею стоїть 

оголоска [а]. Читаємо ми зверху вниз. Алєф німа + звук [а] – все 

разом читається як А. 

Буква бет дає звук [б]. Під нею стоїть оголоска [а]: [б] + [а] = 

БА. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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Оголоска [Е] 

 
 

Всі 4 варіанти позначок (крапок) дають звук [е].  

Буква алєф – німа. Під нею – оголоска [е]. Алєф німа + звук 

[е] = Е. 

Буква ґімель дає звук [ґ]. Під нею – оголоска [е]: [ґ] + [е] = ҐЕ. 

 

Оголоска [О] 

 
 

2 варіанти позначок (буква «вав» і крапка над нею або 

просто крапка вгорі) дають звук [о]. 

Буква гей дає звук [г]. Поряд з нею – оголоска [о]: [г] + [о]= 

ГО. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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Оголоска [У] 

 
 

2 варіанти позначок (буква «вав» і крапка посередині або 

просто 3 крапки по діагоналі під буквою) дають звук [у]. 

Буква вав дає звук [в]. Поряд з нею – оголоска [у]: [в] + [у] = 

ВУ. 

 

Оголоска [І] 

 
 

2 варіанти позначок (буква «йуд» і крапка під буквою або 

лише крапка під буквою) дають звук [і].  

Буква зайн – дає звук [з]. Під нею стоїть 1 крапка, а поряд з 

нею стоїть йуд (оголоска [і]). [з] + [і] = ЗІ. 

Буква йуд дає звук [й].  

На початку слова вона буде завжди йотована: 

 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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Наприклад: 

море [йам] ָים 
є [йеш] ֵיש 
день [йом] יֹום 
липень [йулі] ילִ יּו 
 

Але: 

І ִִי 
 

Ізраїль [ісра ль] ְִִשָרֵאלי 
буде (він) [ігй ] ִִיְהֶיה

 

 

Буква «гей» (ה) в кінці слова 

Якщо слово закінчуються на голосний звук [а] або [е], тоді 

ми закриваємо слово буквою гей. 

Наприклад: 

 

  море המֹוֶר 

  мора המֹוָר 

  йальда הַיְלָד 
  

Буква «гей» у кінці слова пишеться, але не читається (не 

вимовляється)!!! 

 

Читаємо і пишемо справа наліво. 

 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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 ִמילוֹן

Словник 
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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ЗНАЙОМСТВО (УРОК 1) 

я [ані ] ֲאִני 

ти (ж. р.) [ат]  ַאְת 

ти (ч. р.) [ата ] ַאָתה 

він [гу] הּוא 

вона [гі] ִהיא 

це (ж. р.) [зот] ֹזאת 

це (ч. р.) [зе] ֶזה 

хлопчик; дитина 

(ч. р.) 
[йе лед] ֶיֶלד 

дівчинка; дитина 

(ж. р.) 
[йальда ] ַיְלָדה 

так [кен] ֵכן 

ні [ло] ֹל ֹא 

до побачення [легітрао т] ְלִהתַראֹות 

дуже  [мео д] ְמאֹוד 

вчитель [море ] מֹוֵרה 

вчителька [мора ] מֹוָרה 

хто? [мі?] ?ִמי 

приємно [наі м]  ָיםעִ נ 

привіт [шало м] ָשלֹום 

учень [тальмі д] ַתְלִמיד 

учениця [тальміда ] ַתְלִמיָדה 

РАХУЄМО ДО 10 (УРОК 2) 

один [аха т] ַאַחת 

мені 6 років 

(ч. р.) 
[ані  бен шеш] .ֲאִני ֶבן ֵשש 

мені 6 років 

(ж. р.) 
[ані  бат шеш] .ֲאִני ַבת ֵשש 

чотири [арба ] ַאְרַבע 

скільки тобі 

років? (ч. р.) 
[бен ка ма ата ?] ?ֶבן ַכָמה ַאָתה 

скільки тобі 

років? (ж. р.) 
[бат ка ма ат?] ?ַבת ַכָמה ַאת 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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п’ять [хаме ш] ָחֵמש 

скільки? [ка ма?] ?ַכָמה 

десять [е сер] ֶעֶשר 

сім [ше ва] ֶשַבע 

три [шало ш] ָשלֹוש 

вісім [шмоне ] ְשמֹוֶנה 

шість [шеш] ֵשש 

два [шта ім] ְשַתִים 

дев’ять [те іша] ֵתַשע 

ШКОЛА (УРОК 3) 

червоний [адо м] ָאדֹום 

немає у (когось) [ейн ле...] לְ  ֵאין... 

де? [е іфо?] ?ֵאיֹפה 

сірий [афо р] ָאפֹור 

в [ба \ бе]  ַבְ  \ ב 

школа [бейт се фер] ֵבית ֵסֶפר 

крейда [ґір] ִגיר 

також [ґам] ַגם 

і [ве \ у]  ְּו \ ו 

рожевий [варо д]  ָרֹודו 

коричневий [ху м] חּום 

маркер [туш] טּוש 

портфель [йальку т] ַיְלקּוט 

зелений [йаро к] ָירֹוק 

є у (когось) [йеш ле...] לְ  ֵיש... 

стілець [кісе ] ִכיֵסא 

клас, кабінет [кіта ] ִכיָתה 

синій [кахо ль] ָכחֹול 

оранжевий [като м] ָכתֹום 

білий [лава н] ָלָבן 

дошка [лу ах]  ַלּוח 

у кого? [лемі ?] ?ְלִמי 

що? [ма?] ?ַמה 

зошит [махбе рет] ַמְחֶבֶרת 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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гумка [ма хак] ַמַחק 

фіолетовий [саґо ль] ָסגֹול 

книга [се фер] ֵסֶפר 

ручка [ет] ֵעט 

олівець [іпаро н] ִעיָפרֹון 

на (поверхні) [аль га…] ַה... ַעל 

колір (кольори) [це ва (цваі м)] (ְצָבִעים) ֶצַבע 

жовтий [цаго в] ָצהֹוב 

пенал [кальма р] ַקְלָמר 

стіл [шульха н] שּוְלַחן 

чорний [шахо р] ָשחֹור 

СІМ'Я (УРОК 4) 

тато [а ба] ַאָבא 

брат [ах] ָאח 

старший брат [ах мевуґа р] ְמבּוָגר ָאח 

молодший брат [ах цаі р] ָצִעיר ָאח 

сестра [ахо т] ָאחֹות 

старша сестра [ахо т мевуґе рет] ְמבּוֶגֶרת  ָאחֹות 

молодша сестра [ахо т цеіра ]  ְצִעיָרהָאחֹות 

мама [і ма] ִאָמא 

великий [ґадо ль] ָגדֹול 

Велика [ґдола ] ְגדֹוָלה 

Дядько [дод] דֹוד 

Тітка [до да] דֹוָדה 

є \ немає у неї [йеш \ ейн ла]  הלִֵָאין  \ֵיש 

є \ немає у нього [йеш \ ейн ло]  לוִֵֹאין  \ֵיש 

є \ немає у мене [йеш \ ейн лі]  ִליֵאין  \ֵיש 

сім'я [мішпаха ] ִמְשָפָחה 

дідусь [са ба] ַסָבא 

бабуся [са вта] ָסְבָתא 

маленький [ката н] ָקָטן 

маленька [ктана ] ְקַטָנה 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



 
 

 

78 

 

ІГРАШКИ (УРОК 5) 

червона [адума ] ָאדּוָמה 

сіра [афура ] ֲאפֹוָרה 

лялька [буба ] בּוָבה 

кулька [бало н] ַבלֹון 

ведмедик [ду бі] דּוִבי 

рожева [вруда ] ְורּוָדה 

коричнева [хума ] חּוָמה 

зелена [йерука ] ְירּוָקה 

м’яч [каду р] ַכדּור 

синя [кхула ] ְכחּוָלה 

оранжева [ктума ] ְכתּוָמה 

біла [левана ] ְלָבָנה 

літак [мато с] ָמטֹוס 

машина [мехоні т] ְמכֹוִנית 

фіолетова [сґула ] ְסגּוָלה 

жовта [цгуба ] ְצהּוָבה 

іграшка 

(іграшкия) 
[цаацу а (цаацуі м)]  ַ(ַצֲעצּוִעים) ַצֲעצּוע 

чорна [шхора ] ְשחֹוָרה 

ТВАРИНИ (УРОК 6) 

це (множина) [е ле] ֵאֶלה 

лев [арйе ] ַאְרֵיה 

тварини [баал й хаі м]  ַםיִ י חַ לֵ ַבע 

зоопарк [ґан хайо т] ַחיֹות ַגן 

живе (ч.р.) [ґар]  ָרג 

живе (ж.р.) [ґа ра]  ָהָר ג 

живуть (ч.р.) [ґарі м]  ָיםִר ג 

живуть (ж.р.) [ґаро т]  ָֹותרג 

риба (риби) [даґ]  \ [даґі м] (יםָדגִ ) ָדג 

бджола [двора ] ְדבֹוָרה 

ведмідь (ведмеді) [дов] \ [дубі м] (דּוִבים) דֹוב 
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зебра (зебри) [зе бра] \ [зебро т] (ֹותֶזְבר) ֶזְבָרה 

кіт (коти) [хату ль] \ 

[хатулі м] 
 (יםָחתּולִ ) תּולחָ 

голуб [йона ] יֹוָנה 

собака (собаки) [ке лев] \ [клаві м] (יםְכָלבִ ) ֶכֶלב 

черепаха 

(черепахи) 

[цав] \ [цабі м] (יםַצבִ ) ָצב 

олень [цві] ְצִבי 

пташка [ціпо р] ִציפֹור 

папуга (папуги) [ту кі] \ [тукі м] (יםיִ תּוכִ ) תּוִכי 

ЩО РОБИМО? (УРОК 7) 

пише (ч. р.) [коте в] כֹוֵתב 

пише (ж. р.) [коте вет] כֹוֶתֶבת 

пишуть (ч. р.) [котві м] כֹוְתִבים 

пишуть (ж. р.) [котво т] כֹוְתבֹות 

вчиться (ч. р.) [ломе д] לֹוֵמד 

вчиться (ж. р.) [ломе дет] לֹוֶמֶדת 

вчаться (ч. р.) [ломді м] לֹוְמִדים 

вчаться (ж. р.) [ломдо т] לֹוְמדֹות 

робить (ч. р.) [осе ] עֹוֵשה 

робить (ж. р.) [оса ] עֹוָשה 

роблять (ч. р.) [осі м] עֹוִשים 

роблять (ж. р.) [осо т] עֹושֹות 

читає (ч. р.) [коре ] קֹוֵרא 

читає (ж. р.) [коре т] קֹורֶאת 

читають (ч. р.) [кор’і м] קֹוְרִאים 

читають (ж. р.) [кор’о т] קֹוְראֹות 

танцює (ч. р.) [рокéд] רֹוֵקד 

танцює (ж. р.) [рокéдет] רֹוֶקֶדת 

танцюють (ч. р.) [рокді м] רֹוְקִדים 

танцюють (ж. р.) [рокдóт] רֹוְקדֹות 

біжить (ч. р.) [рац] ָרץ 

біжить (ж. р.) [ра ца] ָרָצה 

біжать (ч. р.) [раці м] ָרִצים 
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біжать (ж. р.) [рацо т] ָרצֹות 

співає (ч. р.) [шар] ָשר 

співає (ж. р.) [ша ра] ָשָרה 

співають (ч. р.) [шарі м] ָשִרים 

співають (ж. р.) [шаро т] ָשרֹות 

ДНІ ТИЖНЯ (УРОК 8) 
який? [éізе] ֵאיֶזה? 

вчора [етмóль] ֶאְתמֹול 

був [гайá]  ָהיָ ה 

сьогодні [гайóм] ַהיֹום 

буде [ігйé] ִיְהֶיה 

день [йом] יֹום 

четвер [йом хаміші ]  ֹייִש ִמ חֲ  םיו 

неділя [йом рішо н]  ִֹראשֹון םיו 

середа [йом ревіі ]  ֹייעִ בִ ְר  םיו 

п’ятниця [йом шіші ]  ֹייִש ִש  םיו 

вівторок [йом шліші ]  ֹייִש לִ ְש  םיו 

понеділок [йом шені ]  ֹינִ שֵ  םיו 

дні тижня [ємéі шаву а]  ְָשבּועַ  ֵמיי 

завтра [махéр] ָמָחר 

коли? [матáі] ָמַתי? 

субота [шаба т] ַשָבת 

ШАБАТ (УРОК 9) 

їсть (ч.р.) [охéль] אֹוֵכל 

їсть (ж.р.) [охéлет] אֹוֶכֶלת 

їдять (ч. р.) [охлі м] אֹוְכִלים 

їдять (ж. р.) [охлéт] אֹוְכלֹות 

хала [хала ] ַחָלה 

запалюють 

(ч. р.) 
[мадлікі м] ַמְדִליִקים 

сік [міц] ִמיץ 

свічка \ свічки [нер] \ [неро т] ֵנר( ֵנרֹות( 

виноград [анаві м] ֲעָנִבים 
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зустріч суботи 

(вечір п’ятниці) 
[кабала т шаба т] ַקָבַלת ַשָבת 

п’є (ч.р.) [шотé] התֵ וֹ ש 

п’є (ж.р.) [шотá] התָ וֹ ש 

п’ють (ч. р.) [шоті м] יםִת וֹ ש 

п’ють (ж. р.) [шотóт] ֹותתוֹ ש 

пісня (пісні) [шір (шірі м)]  ם(יִשיר )ִשיִר 

Тора [тора ] תֹוָרה 

СВЯТА 

свято [хаґ] ַחג 

веселий [саме ах]  ֵחַ ָשמ 

Єврейський 

Новий Рік 
[рош гашана ] ִֹראשִַהָשָנה

Новий Рік [сільве стер] ִסיְלֶבְסֶטר 

кажуть (ч.р.) [омрі м] אֹוְמִרים 

мед [дваш] ְדַבש 

хороший [тов] טֹוב 

солодощі [мамтакі м] ַמְמָתִקים 

мандарини [мандаріно т] ַמְנָדִרינֹות 

солодкий [мато к] ָמתֹוק 

подарунки [матано т] ַמָתנֹות 

гранат [рімо н] ִרימֹון 

баранячий ріг [шофа р] שֹוָפר 

яблуко [тапу ах]  ַַתפּוח 

Сукот [суко т] ִסּוכוֹת

етроґ [етро ґ] ֶאְתרֹוג 

мирт [гада с] ֲהַדס 

пальмова гілка [лула в] לּוָלב 

вербова гілка [арава ]  ָהֲעָרב 

шалаш [сука ]  ָהסּוכ 

Ханука [ха нука] ֲִחנּוָכה

ханукальні гроші [дмей ха нука] ֲחנּוָכה ְדֵמי 
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підсвічник на 

Хануку 
[ханукійа ] ֲחנּוִכָיה 

дзиґа [севіво н] ְסִביבֹון 

пончик [суфґанійа ] סּוְפָגִנָיה 

олія [ше мен] ֶשֶמן 

Ту Бі Шват [ту бі шва т] ִִבְשָבט ט'׳ּו

овочі 
 [йара к] \ 

[йерако т]  
 (ְיָרקֹותק )ָר יָ 

дерева  [ец] \ [еці м]  (ֵעִצים)ֵעץ 

фрукти [прі] \ [перо т]  ְ(רֹותיפֵ י )ִר פ 

квіти [пе рах] \ [прахі м] (ְפָרִחים) ֶפַרח 

Пурім [пурі м] ִפּוִרים

«вуха Амана» 

(назва печива) 
[озне й ама н] אֹוְזֵני ָהָמן 

клоун [леіца н] ֵליָצן 

маска [масеха ] ַמֵסָכה 

трищітка 

(іграшка) 
[рааша н] ַרֲעָשן 

маскарадний 

костюм 
[тахпо сет] ַתְחפֹוֶשת 

Песах [пе сах] ִֶפַסח

Пасхальна легенда [аґада  шель пе сах] ַהָגָדה ֶשל ֶפַסח 

квашена їжа; їжа, 

заборонена на 

Песах 

[хамéц]  ָץמֵ ח  

вино [йáін] ַיִין 

келих [кос] כֹוס 

дозволений в їжу, 

кошерний 
[кашéр] ָכֵשר 

маца [мацá] ַמָצה 

блюдо [кеарá] ְקָעָרה 
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Імена 
У рі  אּוִרי 

Естéр  ֶאְסֵתר 

Арйé  ַאְרֵיה 

Йóнатан  ןתָ נָ ֹיו 
Ґáді  ָגִדי 

Дворá   בֹוָרהְד 

Дов  ֹבד 
Дáна  ָדָנה 

Йувáль  יּוָבל 

Йонá  הנָ ֹיו 
Мошé  ֹמֶשה 

Ні ра  ִניָרה 

Цві  ְצִבי 

Ціпóра  ִציפֹוָרה 

Рі вка  ִרְבָקה 

Рон  רֹון 

Рахéль  ָרֵחל 

Рам  ָרם 

Шімóн  ִשְמעֹון 

Сáра  ָשָרה 
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ִיתבִֵּ-ףלִֶָא
 

ִ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На сучасному етапі реформування системи освіти України виникли передумови для 

кардинальних змін системи навчання мов у закладах загальної середньої освіти. Вони 

набувають особливого значення у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

освіту» (2017), Стандарту початкової загальної освіти та програми з мови іврит для 1-2 

класів (2018), запровадження Концепції Нової української школи. Це потребує всебічного 

переосмислення та розроблення нового змісту освіти й методики його реалізації в освітній 

практиці, зокрема у підручниках. 

Курс «Мова іврит» нині посідає належне місце серед предметів мовно-літературної 

галузі, до якої належать українська мова та література, мови й літератури відповідних 

корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта. Курс впроваджується як 

окремий предмет у закладах освіти з навчанням українською мовою як мова єврейської 

національної меншини (мова вивчення) або як іноземна мова та ґрунтується на 

компетентнісному, особистісно орієнтованому та комунікативному підходах до навчання. 

Тому навчання мови іврит повинно відповідати стратегічній меті й загальним результатам 

навчання учнів, що визначені в чинному Державному стандарті початкової загальної 

освіти. Зокрема: «Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур 

відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, 

читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості учнів засобами 

різних видів мовленнєвої діяльності, здатності спілкуватися українською мовою, мовами 

відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і 

національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, 

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду; розвиток мовленнєво-

творчих здібностей. 

Учень \ учениця: 

 взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення 

життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; 

 сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, 

медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду; 

 висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в 

режимі реального часу, дотримується норм літературної мови; 

 досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за 

мовними явищами, аналізує їх. 

Крім цього, під час конструювання змісту навчання мови іврит важливо 

враховувати ключові компетентності щодо мовної освіти, визначені в Концепції Нової 
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української школи. Це вміння розуміти, усно й письмово висловлювати і тлумачити 

поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо) у 

широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів, застосування мультимедійних 

засобів; здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час; усвідомлення ролі ефективного 

міжкультурного спілкування. 

У чинній Програмі для закладів освіти з огляду на рекомендації Ради Європи з 

мовної освіти цілі навчання мов національних меншин та іноземних мов визначено в 

термінах іншомовної комунікативної компетенції. За цією програмою, оволодіння учнями 

міжкультурним іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня 

комунікативної компетенції, яка включає мовленнєву та мовну, соціокультурну й 

соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну компетенції. 

Ці компетентності закладаються саме у початковій освіті, коли формуються базові 

механізми іншомовного спілкування. Вивчення мови іврит відкриває учням додаткові 

можливості для оволодіння навичками спілкуватися в усній та писемній формах 

відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і 

ситуаціях та сприяє формуванню національної ідентифікації, толерантного усвідомлення 

полікультурного світу. 

Концепцією Нової української школи визначено, що оновлення змісту й методик 

навчання молодших школярів та перехід української школи до реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає його переорієнтацію на 

результат освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акценту з накопичування знань, умінь і 

навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати 

досвід навчальної діяльності для вирішення конкретних проблем. Окреслені орієнтири 

осучаснення освітнього процесу знаходять своє відображення як в чинній освітній 

програмі з мови іврит для 1-2 класів (2018), так і в рукописі цього підручника. 

Характеристика підручника 

Підручник складається з 4 розділів: основна частина, єврейські свята, граматика та 

словник. В основній частині вміщені 9 тем ситуативного спілкування (знайомство; 

рахуємо до 10; школа; сім’я; іграшки; тварини; що робимо?; дні тижня; шабат). Другий 

розділ охоплює 6 єврейських свят, з якими учні ознайомляться протягом року (Рош-а-

Шана; Суккот; Ханука; Ту бі Шват; Пурім; Песах). Розділ граматики, призначений для 

вчителів і батьків, містить загальні положення про рід і число в івриті та правила читання. 

У словнику наведено тематично розподілену лексику. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Підручник розрахований на один рік навчання та є базовою підготовкою до 

розвитку навичок читання й письма. Весь матеріал підручника сформовано з урахуванням 

мети, вікових особливостей та інтересів учнів і розміщено відповідно до етапів навчання 

та спрямовано на розвиток у школярів навичок усного мовлення і сприймання на слух. 

Зміст видання й ілюстрації вільні від тенденційності та стереотипів, що ведуть до 

гендерних, етнічних, культурних або расових забобон. Усі кольори представлені суто з 

метою виокремлення та зосередження уваги учнів на тих чи тих граматичних правилах. 

Особи обох статей представлені паритетно.  

Відповідно до вимог Нової української школи, підручник: 

 містить яскраві ілюстрації для моделювання ситуацій спілкування, семантизації 

лексичних одиниць, опори для виконання завдань з аудіювання чи усного мовлення тощо; 

 забезпечує достатню повторюваність іншомовного матеріалу, що полегшує поступове 

мимовільне запам’ятовування дітьми базової лексики і мовленнєвих структур, які є 

опорою під час формування первинних навичок спілкування; 

 містить достатню кількість ігрових завдань, які мотивують молодших школярів до 

спілкування мовою іврит; 

 містить ритміко-пісенний матеріал, котрий сприяє формуванню фонематичного слуху 

та артикуляційно-вимовних навичок, тренуванню лінгвістичного та мовленнєвого 

матеріалу, що вивчається; 

 містить корисні та цікаві завдання, які є не лише мовними вправами, але й створюють 

для дітей ситуації для використання мови іврит і дають їм змогу свідомо працювати над її 

вдосконаленням. 

Мета підручника 

Вивчення мови іврит зорієнтоване на розвиток національної самосвідомості, 

виховання толерантного ставлення до представників інших національностей та культур, 

розуміння особливостей спілкування в міжкультурному й полікультурному середовищі. 

Основною метою підручника є: 

 засвоєння навичок монологічного та діалогічного мовлення; 

 засвоєння навичок сприймання на слух; 

 оволодіння базовими граматичними конструкціями; 

 засвоєння лексичного матеріалу та подальше його використання у мовній практиці. 

Видання враховує вікові психологічні особливості учнів та особливості сучасного 

навчального процесу в першому циклі початкової освіти, не обмежує творчий підхід 

вчителя до викладання тієї чи іншої теми і призначене для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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