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Ви щойно почали вчити японську, і зараз ваше завдання №1 - вивчити абетки. Це потрібно 
зробити якомога швидше, адже складного в них нічого немає, а ось вчитись далі, не знаючи їх, 
буде дуже важко.  Тож це завдання стосується саме абеток. Не забудьте вказати ваше ім'я та 
мейл. Вперед ;) 

Як правильно прочитати наступні слова?
Оберіть 1 правильний варіант.

1. にほん
Виберіть лише один варіант.

 tamon

 nihan

 kohon

 nihon

2. かわいい
Виберіть лише один варіант.

 kaneii

 kawaii

 kawashii

 kareii

3. そちら
Виберіть лише один варіант.

 sorasa

 sosara

 sochira

 sorachi
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4. けいさつ
Виберіть лише один варіант.

 haichitsu

 keichitsu

 keshisatsu

 keisatsu

Тепер - катакана ;)

5. パソコン
Виберіть лише один варіант.

 patsurosu

 patsukosu

 pasokon

 pankon

6. キレイ
Виберіть лише один варіант.

 kirei

 kirai

 kirui

 kishii

7.マネキネコ
Виберіть лише один варіант.

 munekinero

 munekineko

 murekireko

 manekineko

8. コーヒー
Виберіть лише один варіант.

 roosee

 koosee

 roohii

 koohii

Як прочитати наступні речення?
Запишіть, використовуючи ромаджі (латинські літери).

9. わたしのなまえはたなかです。
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10. かれはケーキをたべます。

11. カタカナはとてもおもしろいです。

12. そのとりはかわいいですね。

І трішки теорії.

13. Що таке "окуріґана"?

14. Для чого використовується катакана?
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Одзвінчення

だんご

Виберіть лише один варіант.

 tanko

 danko

 tango

 dango

ゴジラ

Виберіть лише один варіант.

 goshira

 koshira

 gojira

 kojira
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かざん

Виберіть лише один варіант.

 gasan

 gazan

 kazan

 kasan

ペンダント

Виберіть лише один варіант.

 bendando

 pendanto

 pesotando

 besodanto

Подвоєння та подовження
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7. がっこう

Виберіть лише один варіант.

 gakkou

 gatsukou

 ggakou

 gakou

オートバイ

Виберіть лише один варіант.

 ottobai

 ootobbai

 ottopai

 ootobai

チョコレート

Виберіть лише один варіант.

 chokoreeto

 chokkoreeto

 chokoretto

 chokoreto
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ハリーポッター

Виберіть лише один варіант.

 Harii Potaa

 Harri Potta

 Harii Pottaa

 Hari Potta

М'які звуки

にゅうがくしき

Виберіть лише один варіант.

 nyougakushiki

 nyuugakushiki

 nyoukakushiki

 nyuukakushiki

とうきょう

Виберіть лише один варіант.

 tokyo

 toukyo

 tokyou

 toukyou



Домашнє завдання. Урок 3

5/6

 ちきゅう

Виберіть лише один варіант.

 chyukyou

 chyukyuu

 chikkyu

 chikyuu

かいしゃ

Виберіть лише один варіант.

 kaichya

 kaishyu

 kaishya

 kaichyu

Тепер, пишемо японською! ;)
Якщо ви ще не встановили собі японську на телефон та комп'ютер, вкажіть це тут, і я зроблю 
додатковий інструктаж по тому, як користуватись японською розкладкою.

Японська весна тепла. Nihon no haru wa atatakai desu.

Урок японської мови. Nihongo no jyugyou.
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Складний ієрогліф. Muzukashii kanji.

Зовсім не розумію. Zenzen wakarimasen.

おつかれさま〜
Щиро сподіваюсь, що у вас все вийшло! До зустрічі :)
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Ми вже дійшли до початкової граматики, і це така річ, яку треба засвоїти на 100%. Якщо 
помилково вивчити щось не те на цьому етапі, потім доведеться дуже довго перевчатись. 
Нагадаю найважливіші моменти щодо часток: вони ставляться ПІСЛЯ слова, якого стосуються, 
а です ставиться в кінці речення і ТІЛЬКИ тоді, коли там не стоїть дієслово. 

Прочитайте, підпишіть латинкою та перекладіть на українську

СЛОВА:  
家・いえ・дім, будинок 
⼤きい・おおきい・великий 
とても・дуже 
⾯⽩い・おもしろい・цікавий 
コーヒー・кава
⽇本語・にほんご・японська мова
私・わたし・я
ウクライナ⼈・ウクライナじん・українець, українка

この家が⼤きいです。

アニメがとても⾯⽩いです。
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 これはコーヒーだ。

それは⽇本語だった。

私はウクライナ⼈です。

Оберіть правильну частку
⼈・ひと・ людина 
先⽣・せんせい・вчитель 
シャツ・ сорочка
⾼い・たかい・ високий

その⼈＿＿先⽣です。 Виберіть лише один варіант.

 は

 が

 だ

 それ＿＿さくらです。
Виберіть лише один варіант.

 は

 が

 だ
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10. シャツですか︖そのシャツ＿＿⾼いです。
Виберіть лише один варіант.

 は

 が

 だ

Перекладіть на японську
кіт・猫・ねこ 
милий・可愛い・かわいい 
смачний・美味しい・おいしい 
чай・お茶・おちゃ 
солодощі・お菓⼦・おかし 
тут ・ここ 
кафе・カフェ 
бути, є・ある

Той котик милий.

Чай смачний.

Це солодощі.

 Тут є кафе.



またね
!
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Тепер ви вже можете складати більш-менш повні речення, вітаю! Будемо тренуватись це 
робити :) 

Оберіть правильні частки
パン・хліб, випічка 
⾷べる・たべる・їсти 
友達・ともだち・друг 
飲む・のむ・пити 
好き・すき・вподобаний, (ніби подобатись, але прикметник) 
⽇本・にほん・Японія 
お茶・おちゃ・чай

Я їм хліб. 私はパン＿＿⾷べる。
Виберіть лише один варіант.

 も

 が

 と

 を

Ми з другом п'ємо каву. 私＿＿友達はコーヒー＿＿飲む。
Виберіть лише один варіант.

 も、を

 と、を

 も、が

 と、が

Я люблю манґу. І аніме теж люблю. 私はマンガ＿＿好きです。アニメ＿＿好きです。
Виберіть лише один варіант.

 が、も

 が、と

 は、を

 は、と

がんばりましょう！
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Це японський чай? それは⽇本＿＿お茶ですか︖
Виберіть лише один варіант.

 は

 が

 の

 を

Перекладіть на японську

Це мій кіт.

Це дерево велике.

Я люблю рамен.

 Мій друг теж любить рамен.

Перекладіть на українську
デパート・торговий центр (англ. department store) 
あたたかい・теплий 
彼・かれ・він 
弟・おとうと・молодший брат 
妹・いもうと・молодша сестра 
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いる・бути, є (про живих створінь) 
勉強する・べんきょうする・навчатися, вчити

あそこは⼤きいデパートがある。

あたたかいお茶を飲む。

彼は弟と妹がいる。

⽇本語を勉強する。
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Цього разу ви вам потрібно засвоїти кілька досить складних часток, які не варто плутати між 
собою. Сподіваюсь, це вам вдасться :) 

Теорія

3. Які функції виконує частка で?
Виберіть лише один варіант.

 Позначає місце, де щось є; позначає дію над об'єктом; знаряддя дії.

 Позначає місце, де щось відбувається; знаряддя дії; сукупності.

 Позначає напрямок, знаряддя дії; точний час.

 Позначає місце, де щось відбувається; напрямок; сукупності.

4. Які функції виконує частка に?
Виберіть лише один варіант.

 Позначає місце, де щось відбувається; мету; точний час.

 Позначає місце, де щось є; мету; супукності.

 Позначає місце, де щось є; мету; точний час.

 Позначає напрямок, мету, дію над об'єктом.

5. Які функції виконує частка へ? Наведіть власний приклад.

6. Які функції виконує частка を? Наведіть власний приклад.
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7. Що позначає частка か︖

Оберіть правильні частки
СЛОВА: 
学校・がっこう・школа 
⽇本語・にほんご・японська мова 
勉強する・べんきょうする・вчити 
部屋・へや・кімната 
テレビ・телевізор
来年・らいねん・наступного року
⾏く・いく・іти, їхати
先⽣・せんせい・сенсей
宿題・しゅくだい・домашнє завдання
送る・おくる・надсилати
映画・えいが・фільм

8. 学校＿＿⽇本語＿＿勉強する。
Виберіть лише один варіант.

 に、を

 で、は

 に、は

 で、を

9. 部屋＿＿テレビ＿＿ある。
Виберіть лише один варіант.

 に、を

 で、が

 に、が

 で、を

10. 来年、⽇本＿＿⾏く。
Виберіть лише один варіант.

 は

 で

 に

 へ
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11. 先⽣＿＿宿題＿＿送る。
Виберіть лише один варіант.

 に、は

 に、を

 で、は

 で、を

12. それ＿＿⽇本＿＿映画ですか︖
Виберіть лише один варіант.

 が、を

 は、を

 は、の

 が、の

Напишіть японською
СЛОВА: 
⽞関・げんかん・веранда, прихожа (традиційно - місце, де роззуваються) 
リビング・вітальня
⽇曜⽇・にちようび・неділя
家族・かぞく・сім'я
すいか・кавун
⾷べる・たべる・їсти

13. Я вчу японську в кімнаті.

14. Котик бавиться на веранді.

15. Котик (є) в кімнаті.
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16. В неділю я піду в гори.

17. Сім'я їсть кавуна у вітальні.

Складіть свої речення японською
Також вкажіть переклад.

18. З часткою で

19. З часткою に

20. З часткою へ
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21. З часткою と

22. З часткою を

23. З часткою の

24. З часткою も
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Прочитайте та перекладіть на українську
ЧИТАННЯ СЛІВ 

鈴⽊・すずき 
名前・なまえ 
仕事・しごと 
医者・いしゃ 
好き・すき 
休み・やすみ 
⽇・ひ 
公園・こうえん 
森・もり 
川・かわ 
⽝・いぬ 
散歩・さんぽ 
今⽇・きょう 
天気・てんき 
今・いま 
朝ごはん・あさごはん 
海・うみ 
景⾊・けしき 

3. はじめまして。私の名前は鈴⽊・ともや。仕事は医者だ。その仕事がとても好き。⼈に⼿伝うの
が好きだ。休みの⽇は公園、森、川へ⾏く。私は⽝がいる。⽝の名前はポチ。ポチと散歩するの
も好き。
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4. 今⽇の天気がとてもいい。今朝ごはんをたべる。そのあと、海へ⾏く。そこは景⾊がキレイだ。

5. その⼈は彼⼥の友達だった。

6. そのケーキがフランスのケーキじゃなかったです。

Перекладіть на японську

7. В суботу я піду в супермаркет. Там я куплю хліб та овочі. Після цього повернусь
додому.

8. У нього вдома є великий телевізор. В неділю ми будемо дивитись фільми та аніме на
цьому телевізорі.
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9. Вчора був сильний дощ.

10. На кухні не було чашки.
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Тема цього уроку - прикметники, будемо вчитись багато описувати!

Перекладіть на японську

3. Те яблуко було великим.

4. Вчорашні суші були не смачні.

5. Куплю гарну сукню.

6. Море не холодне.

Провідміняйте кожен прикметник у всіх формах
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7. 可愛い・かわいい ・ милий

8. 暖かい・あたたかい・теплий

9. 珍しい・めずらしい・незвичний

10. ひま・вільний, не зайнятий

11. 好き・すき・вподобаний

12. 嫌い・きらい・ненависний

Прочитайте та перекладіть
昨⽇・きのう・вчора 
⼀⽇・いちにち・ 
天気・てんき・погода 
雲・くも・хмара 
全然・ぜんぜん・зовсім 
今・いま・зараз 
焼きそば・やきそば・якісоба 
店・みせ・магазин, ресторанчик

13. 昨⽇は良い⼀⽇だった。天気が良かった。雲は全然なかった。良かった︕
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14. 今、とても美味しい焼きそばを⾷べる。その店には美味しくない焼きそばがない。この店が⼤好
き。
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Поставте в ます форму

3. 描く・えがく, малювати

4. 飲む・のむ, пити

5. 帰る・かえる, повертатись

6. 知る・しる, знати

7. いる, бути

Оберіть правильне закінчення
Далі я не додаю переклад слів, постарайтесь знаходити їх самостійно :)

8. 昨⽇、映画館に⾏き＿＿＿。
Виберіть лише один варіант.

 ます

 ません

 ました

 ませんでした
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9. すみません。私は油っぽい料理を⾷べ＿＿＿。
Виберіть лише один варіант.

 ます

 ません

 ました

 ませんでした

10. あのう、私のノートを⾒＿＿＿＿か︖
Виберіть лише один варіант.

 ましょう

 ません

 ました

 ませんでした

11. 彼はふつう、あそこでコーヒーを飲＿＿＿。
Виберіть лише один варіант.

 ます

 ません

 ました

 ませんでした

12. ゆきさんのかばんは重いですね。⼿伝い＿＿＿か。
Виберіть лише один варіант.

 ましょう

 ません

 ました

 ませんでした

Перекладіть на японську

13. Вчора падав сильний дощ.

14. Він не прийшов.
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15. Давай поїмо у тому ресторані?

16. Моя подруга працює у великій компанії.

17. Я вивчаю японську мову.
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Поставте у минулий час
(в простій формі)

3. ⾏く・いく

4. 買う・かう

5. 帰る・かえる

6. する

7. 来る・くる

Перетворіть у た форму

8. 急ぎました・いそぎました

9. ⾒ました・みました

10. 聞きます・ききます

11. 変わりません・かわりません
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12. 話します・はなします

Перекладіть на японську
використовуючи た і て форми

13. Я бачив цей фільм.

14. Минулого тижня ми з друзями ходили в басейн.

15. Я бачив у тому магазині хороше взуття.

16. Вона вивчає французьку.

17. Я трохи розумію японську мову.
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おつかれさまでした!
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Як правильно прочитати наступні слова?

Оберіть 1 правильний варіант.

tamon

nihan

kohon

nihon

kaneii

kawaii

kawashii

kareii

sorasa

sosara

sochira

Домашнє завдання. Урок 2
ВІДПОВІДІ

にほん

かわいい

そちら
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haichitsu

keichitsu

keshisatsu

keisatsu

Тепер - катакана ;)

patsurosu

patsukosu

pasokon

pankon

kirei

kirai

kirui

kishii

munekinero

munekineko

murekireko

manekineko

roosee

koosee

roohii

koohii

けいさつ

パソコン

キレイ

マネキネコ

コーヒー
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Як прочитати наступні речення?

Запишіть, використовуючи ромаджі (латинські літери).

І трішки теорії.

わたしのなまえはたなかです。

Watashi no namae wa(ha) Tanaka desu.

かれはケーキをたべます。

Kare wa(ha) keeki wo tabemasu.

カタカナはとてもおもしろいです。

Katakana wa(ha) totemo omoshiroi desu

そのとりはかわいいですね。

Sono tori wa(ha) kawaii desu.

Що таке "окуріґана"?

Кана, яка "вилазить" за межі літер, частки тощо. Супроводжуюча кана.

Для чого використовується катакана?

Запозичені слова, складні канджі, сленг

http://www.google.com/accounts/TOS
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Одзвінчення

tanko

danko

tango

dango

goshira

koshira

gojira

Домашнє завдання. Урок 3

ВІДПОВІДІ

だんご

ゴジラ
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gasan

gazan

kazan

kasan

bendando

pendanto

pesotando

besodanto

Подвоєння та подовження

かざん

ペンダント



Домашнє завдання. Урок 3
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gakkou

gatsukou

ggakou

gakou

ottobai

ootobbai

ottopai

ootobai

chokoreeto

chokkoreeto

chokoretto

chokoreto

がっこう

オートバイ

チョコレート
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М'які звуки

nyougakushiki

nyuugakushiki

nyoukakushiki

nyuukakushiki

tokyo

toukyo

tokyou

toukyou

ハリーポッター

Harii Pottaa

にゅうがくしき

とうきょう
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chyukyou

chyukyuu

chikkyu

chikyuu

kaichya

kaishyu

kaishya

kaichyu

Тепер, пишемо японською! ;)

Якщо ви ще не встановили собі японську на телефон та комп'ютер, вкажіть це тут, і я 
зроблю додатковий інструктаж по тому, як користуватись японською розкладкою.

ちきゅう

かいしゃ

Японська весна тепла. Nihon no haru wa atatakai desu.

⽇本の春は暖かいです。  にほん の はる は あたたかい です。

Урок японської мови. Nihongo no jyugyou.

⽇本語の授業。にほんご の じゅぎょう。

Складний ієрогліф. Muzukashii kanji.

難しい漢字。 むずかしい かんじ。

Зовсім не розумію. Zenzen wakarimasen.

全然分かりません。 ぜんぜん わかりません。



Домашнє завдання. Урок 3
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おつかれさま〜

Щиро сподіваюсь, що у вас все вийшло! До зустрічі :)

http://www.google.com/accounts/TOS
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Прочитайте, підпишіть латинкою та перекладіть на українську

СЛОВА: 
家・いえ・дім, будинок
⼤きい・おおきい・великий
とても・дуже
⾯⽩い・おもしろい・цікавий
コーヒー・кава
⽇本語・にほんご・японська мова
私・わたし・я
ウクライナ⼈・ウクライナじん・українець, українка

Урок 4. Домашнє завдання
Ми вже дійшли до початкової граматики, і це така річ, яку треба засвоїти на 100%. Якщо 
помилково вивчити щось не те на цьому етапі, потім доведеться дуже довго 
перевчатись. Нагадаю найважливіші моменти щодо часток: вони ставляться ПІСЛЯ 
слова, якого стосуються, а です ставиться в кінці речення і ТІЛЬКИ тоді, коли там не 
стоїть дієслово. 

ВІДПОВІДІ

この家が⼤きいです。

Kono ie ga ookii desu. Цей дім великий.

アニメがとても⾯⽩いです。

Anime ga totemo omoshiroi desu. Аніме - дуже цікаве.

これはコーヒーだ。

Kore wa(ha) koohii desu. Це - кава.

それは⽇本語だった。

Sore wa(ha) nihongo datta. То була японська.

私はウクライナ⼈です。

Watashi wa(ha) ukuraina jin desu. Я - українка(-нець).

natan
Cross-Out
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Оберіть правильну частку

⼈・ひと・ людина
先⽣・せんせい・вчитель
シャツ・ сорочка
⾼い・たかい・ високий

は

が

だ

は

が

だ

は

が

だ

Перекладіть на японську

кіт・猫・ねこ
милий・可愛い・かわいい
смачний・美味しい・おいしい
чай・お茶・おちゃ
солодощі・お菓⼦・おかし
тут ・ここ
кафе・カフェ
бути, є・ある

その⼈＿＿先⽣です。

それ＿＿さくらです。

シャツですか︖そのシャツ＿＿⾼いです。

Той котик милий.

その猫が可愛い。

Чай смачний.

お茶が美味しい。

Це солодощі.

それはお菓⼦です。



Урок 4. Домашнє завдання

https://docs.google.com/forms/d/1IbrJEwAkxrFj50xjah-P2cpjT4bGVhFcBkrzQ_i9_AI/prefill 3/3

Тут є кафе.

ここはカフェがある。

Попередньо введіть відповіді, а потім натисніть "Отримати посилання"
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Оберіть правильні частки

パン・хліб, випічка
⾷べる・たべる・їсти
友達・ともだち・друг
飲む・のむ・пити
好き・すき・вподобаний, (ніби подобатись, але прикметник)
⽇本・にほん・Японія
お茶・おちゃ・чай

も

が

と

を

も、を

と、を

も、が

と、が

Урок 5. Домашнє завдання
Тепер ви вже можете складати більш-менш повні речення, вітаю! Будемо тренуватись це 
робити :) 

Я їм хліб. 私はパン＿＿⾷べる。

Ми з другом п'ємо каву. 私＿＿友達はコーヒー＿＿飲む。

こたえ
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が、も

が、と

は、を

は、と

は

が

の

を

Перекладіть на японську

Перекладіть на українську

デパート・торговий центр (англ. department store)
あたたかい・теплий
彼・かれ・він
弟・おとうと・молодший брат
妹・いもうと・молодша сестра
いる・бути, є (про живих створінь)
勉強する・べんきょうする・навчатися, вчити

Я люблю манґу. І аніме теж люблю. 私はマンガ＿＿好きで
す。アニメ＿＿好きです。

Це японський чай? それは⽇本＿＿お茶ですか︖

Це мій кіт.

それは私の猫です。 それはわたしのねこです。

Це дерево велике.

その⽊が⼤きいです。 そのきがおおきいです。

Я люблю рамен.

私はラーメンが好きです。 わたしはらーめんがすきです。

Мій друг теж любить рамен.

私の友達もラーメンが好きです。 わたしのともだちもらーめんがすきです。



Урок 5. Домашнє завдання
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あそこは⼤きいデパートがある。

Он там є великий торговий центр.

あたたかいお茶を飲む。

Пити теплий чай.

彼は弟と妹がいる。

У нього є молодший брат та молодша сестра.

⽇本語を勉強する。

Вчу японську мову.

http://www.google.com/accounts/TOS
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Урок 6. Домашнє завдання

Теорія

Позначає місце, де щось є; позначає дію над об'єктом; знаряддя дії.

Позначає місце, де щось відбувається; знаряддя дії; сукупності.

Позначає напрямок, знаряддя дії; точний час.

Позначає місце, де щось відбувається; напрямок; сукупності.

Позначає місце, де щось відбувається; мету; точний час.

Позначає місце, де щось є; мету; супукності.

Позначає місце, де щось є; мету; точний час.

Позначає напрямок, мету, дію над об'єктом.

Цього разу ви вам потрібно засвоїти кілька досить складних часток, які не варто плутати 
між собою. Сподіваюсь, це вам вдасться :) 

ВІДПОВІДІ

Які функції виконує частка で?

Які функції виконує частка に?

Які функції виконує частка へ? Наведіть власний приклад.

Вказує напрямок. こちらへどうぞ。Прошу, проходьте сюди.

Які функції виконує частка を? Наведіть власний приклад.

Дію над об'єктом. みずをのむ。Пити воду.

Що позначає частка か︖
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Оберіть правильні частки

СЛОВА:
学校・がっこう・школа
⽇本語・にほんご・японська мова
勉強する・べんきょうする・вчити
部屋・へや・кімната
テレビ・телевізор
来年・らいねん・наступного року
⾏く・いく・іти, їхати
先⽣・せんせい・сенсей
宿題・しゅくだい・домашнє завдання
送る・おくる・надсилати
映画・えいが・фільм

に、を

で、は

に、は

で、を

に、を

で、が

に、が

で、を

は

で

に

へ

に、は

に、を

で、は

で、を

学校＿＿⽇本語＿＿勉強する。

部屋＿＿テレビ＿＿ある。

来年、⽇本＿＿⾏く。

先⽣＿＿宿題＿＿送る。
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が、を

は、を

は、の

が、の

Напишіть японською

СЛОВА:
⽞関・げんかん・веранда, прихожа (традиційно - місце, де роззуваються)
リビング・вітальня
⽇曜⽇・にちようび・неділя
家族・かぞく・сім'я
すいか・кавун
⾷べる・たべる・їсти

Складіть свої речення японською

Також вкажіть переклад.

それ＿＿⽇本＿＿映画ですか︖

Я вчу японську в кімнаті.

部屋で⽇本語を勉強する。 へやでにほんごをべんきょうする。

Котик бавиться на веранді.

猫は⽞関で遊ぶ。ねこはげんかんであそぶ。

Котик (є) в кімнаті.

猫は部屋にいる。ねこがへやにいる。

В неділю я піду в гори.

⽇曜⽇、⼭へ⾏く。にちようび、やまへいく。

Сім'я їсть кавуна у вітальні.

家族はリビングですいかを⾷べる。 かぞくはりびんぐですいかをたべる。

З часткою で

⼿紙をペンで書く。 Пишу листа ручкою.

З часткою に
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З часткою へ

いつか、⽇本へ⾏く。Колись поїду в Японію.

З часткою と

緑⾊と橙⾊が好きです。Я люблю зелений та помаранчевий.

З часткою を

温かいお茶を飲む。П'ю теплий чай.

З часткою の

⽇本のアニメが⾯⽩い。Японське аніме цікаве.

З часткою も

漫画もとても⾯⽩い。Манга теж, дуже цікава.
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Прочитайте та перекладіть на українську

ЧИТАННЯ СЛІВ

鈴⽊・すずき
名前・なまえ
仕事・しごと
医者・いしゃ
好き・すき
休み・やすみ
⽇・ひ
公園・こうえん
森・もり
川・かわ
⽝・いぬ
散歩・さんぽ
今⽇・きょう
天気・てんき
今・いま
朝ごはん・あさごはん
海・うみ
景⾊・けしき

Урок 7. Домашнє завдання

ВІДПОВІДІ

はじめまして。私の名前は鈴⽊・ともや。仕事は医者だ。その
仕事がとても好き。⼈に⼿伝うのが好きだ。休みの⽇は公園、
森、川へ⾏く。私は⽝がいる。⽝の名前はポチ。ポチと散歩す
るのも好き。

Дозвольте представитись. Моє ім'я - Судзукі Томоя. Моя робота - лікар. Я 
дуже люблю цю роботу. Люблю допомагати людям. На вихідних я гуляю у 
парках, лісах чи (біля) річок. У мене є пес. Його звати Почі. Я також люблю 
гуляти з Почі.

今⽇の天気がとてもいい。今朝ごはんをたべる。そのあと、海
へ⾏く。そこは景⾊がキレイだ。

Сьогодні дуже хороша погода. Зараз я їм сніданок. Тоді піду до моря. Там 
гарний пейзаж.

その⼈は彼⼥の友達だった。
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Перекладіть на японську

そのケーキがフランスのケーキじゃなかったです。

Той торт не був французьким.

В суботу я піду в супермаркет. Там я куплю хліб та овочі.
Після цього повернусь додому.

⼟曜⽇、私はスーパーへ⾏く。そこでパンと野菜を買う。そのあと、家に帰
る。 

У нього вдома є великий телевізор. В неділю ми будемо
дивитись фільми та аніме на цьому телевізорі.

彼の家に⼤きいなテレビがある。⽇曜⽇、そのテレビで映画とアニメを⾒る。

Вчора був сильний дощ.

昨⽇、強い⾬だった。

На кухні не було чашки.

台所にコップがなかった。

http://www.google.com/accounts/TOS
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Перекладіть на японську

Провідміняйте кожен прикметник у всіх формах

Урок 8. Домашнє завдання
Тема цього уроку - прикметники, будемо вчитись багато описувати!

ВІДПОВІДІ

Те яблуко було великим.

あのリンゴが⼤きかった。

Вчорашні суші були не смачні.

昨⽇のお寿司がおいしくなかった。

Куплю гарну сукню.

キレイなドレスを買う。

Море не холодне.

海が冷たくない。

可愛い・かわいい ・ милий

かわいい、かわいくない、かわいかった、かわいくなかった

暖かい・あたたかい・теплий
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Прочитайте та перекладіть

昨⽇・きのう・вчора
⼀⽇・いちにち・
天気・てんき・погода
雲・くも・хмара
全然・ぜんぜん・зовсім
今・いま・зараз
焼きそば・やきそば・якісоба
店・みせ・магазин, ресторанчик

珍しい・めずらしい・незвичний

めずらしい、めずらしくない、めずらし

ひま・вільний, не зайнятий

ひまです／だ、ひまじゃない、ひまでした／だった、ひまじゃなかった

好き・すき・вподобаний

すきです／だ、すきじゃない、すきでし

嫌い・きらい・ненависний

嫌いです／だ、きらいじゃなじゃい、き

昨⽇は良い⼀⽇だった。天気が良かった。雲は全然なかった。
良かった︕

Вчора був хороший день. Погода була хорошою. Хмар зовсім не було. Як 
добре!

今、とても美味しい焼きそばを⾷べる。その店には美味しくな
い焼きそばがない。この店が⼤好き。

Зараз я їм дуже смачну якісобу. У цьому кафе немає несмачної якісоби. 
Дуже люблю це кафе.
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Поставте в ます форму

Оберіть правильне закінчення

Урок 10. Домашнє завдання

ВІДПОВІДІ

描く・えがく, малювати

描きます・えがきます

飲む・のむ, пити

飲みます・のみます

帰る・かえる, повертатись

帰ります・かえります

知る・しる, знати

知ります・しります

いる, бути

います
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Перекладіть на японську

昨⽇、映画館に⾏き＿＿＿。
ました

すみません。私は油っぽい料理を⾷べ＿＿＿。
ません

あのう、私のノートを⾒＿＿＿＿か︖
ませんでした

彼はふつう、あそこでコーヒーを飲＿＿＿。
ます

ゆきさんのかばんは重いですね。⼿伝い＿＿＿か。
ましょう

Вчора падав сильний дощ.

昨⽇、⼤⾬が降りました。 きのう、おおあめがふりました。

Він не прийшов.

彼は来ませんでした。  かれはきませんでした。

Давай поїмо у тому ресторані?

そのレストランで⾷べましょうか︖

Моя подруга працює у великій компанії.

私の友達は⼤きいな会社で働きます。 わたしのともだちはおおきなかいしゃ
ではたらきます。

Я вивчаю японську мову.

私は⽇本語を勉強しています。わたしはにほんごをべんきょうしています。

http://www.google.com/accounts/TOS
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おつかれさまでした!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Поставте у минулий час

(в простій формі)

Перетворіть у た форму

Урок 11-12. Домашнє завдання

ВІДПОВІДІ

⾏く・いく

⾏った いった

買う・かう

買った かった

帰る・かえる

帰った かえった

する

した

来る・くる

来た きた
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Перекладіть на японську

використовуючи た і て форми

Ніколи не вказуйте паролі в Google Формах.

急ぎました・いそぎました

急いだ・いそいだ

⾒ました・みました

⾒た・みた

聞きます・ききます

聞いた・きいた

変わりません・かわりません

変わらなかった・かわらなかった

話します・はなします

話した・はなした

Я бачив цей фільм.

この映画を⾒た。

Минулого тижня ми з друзями ходили в басейн.

先週、友達とプールへ⾏きたかった。

Я бачив у тому магазині хороше взуття.

その店で良い靴を⾒た。

Вона вивчає французьку.

彼⼥はフランス語を勉強しています。

Я трохи розумію японську мову.

⽇本語をすこし分かっています。

ОТРИМАТИ ПОСИЛАННЯ
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おつかれさまでした!

http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Переклад 
 
 
Доброго дня! 
Мене звати Мурата Нацуко. 
Я не дуже вправна в японській, та сподіваюсь на ваше розуміння! 
 
Цікаво, чи не так? Я — японка, та не дуже знаю японську. Це тому,                           
що я народилася в Україні. Мої батьки — японці, та вони закінчили                       
університет, одружились та через роботу поїхали в Німеччину.               
Звідти — у Францію, з Франції в Польщу, і врешті-решт приїхали в                       
Україну. До речі, робота батьків — захищати природу. 
 
Тож, хоч я і чистокровна японка, японської добре не знаю. Мої                     
батьки — японці, та завжди говорять зі мною українською. Тому                   
українську я знаю добре. 
 
Але я люблю Японію. 
Звісно, Україну я теж люблю, і хочу тут жити, але я хочу колись                         
поїхати і в Японію, тому щодня вчу японську. 
 
З дому до школи я їжджу трамваєм, тож по дорозі вчу слова. Після                         
школи я вже стомлена, тому дивлюсь аніме на планшеті. І коли                     
вдома закінчую домашні завдання, вчу граматику. Перед сном               
читаю японські книги. Мені ще далеко до ідеалу, та колись я хочу                       
стати вправною в японській та вступити до японського               
університету. 
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