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М О В И
Добрый ден



Зведення

Буття 11, 1–9

Вавилонської вежі

Із
      Біблії

Після всесвітнього потопу 
кількість людей неухильно 
зростала. Усі вони розмовля-
ли однією мовою й розуміли 
один одного.

Люди кочували разом з шатра-
ми з одного місця на інше. Од-
ного разу вони натрапили на 
родючу землю, на якій протіка-
ли ріки: Єфрат і Тигр. І тут вони 
осіли. 
Люди навчилися виготовляти й 
випалювати цеглу. Із неї можна 
було будувати будинки й сті-
ни. Згодом вони звели місто, 
яке назвали Вавилоном. У місті 
зводили також вежу, яка мала 
сягати до небес. 

Увесь світ мав знати, на що були 
здатні люди цього міста. Місцеві 
жителі бажали, аби слава про 
Вавилон і його вежу, яка сягала 
до небес, розійшлася по всьому 
світу. Для цього вони виготов-
ляли із глини багато тисяч цег-
лин й випалювали їх. Будівни-
цтво вежі розгорнулося повним 
ходом. Цеглина за цеглиною 
зростала велична споруда.



Бог побачив помисли людей, 
які шукали власної слави. Бу-
дова вежі була лише початком 
їхнього задуму. Це не сподоба-
лося Богові й Він помішав мови 
людей, аби вони не розуміли 
один одного. Будівництво вежі 
припинилося. Люди покинули 
Вавилон, і Господь розсіяв їх по 
всій землі. 



       (Росія)

        у Софії в СтерлітамаціУ гостях

Привіт усім! Мене звати Софія і мені десять років. 
Я проживаю в республіці Башкортостан, яка 
розташована на півдні Уральських гір. 
Моє рідне місто – Стерлітамак.

Наша республіка відома гірськими ріками, пече-
рами, густими лісами й мальовничими озе-
рами. У Башкортостані знаходиться найбільше 
джерело питної води, яке є водночас другим по 
величині джерелом світу. Воно має назву Черво-
ний ключ. Неподалік від нашого міста височіють 

гори Стерлітамацькі Шихани. Їм мільйони років, і 
вони складаються із закам’янілих коралових рифів 
древнього Пермського моря. На схилах гір можна 
знайти закам’янілі останки древніх жителів моря. 
Кожен Шихан має власну назву: Торатау, Юрактау й 
Куштау.

Протягом багатьох століть Башкортостан славить-
ся своїм медом, смакові й лікувальні властивості 
якого широко відомі.

Моя сім’я – це тато 
Олексій, мама Наталія 
і моя старша сестра 
Ірина. Мій тато – це наш 
окружний старійшина.



Моя мати працює над ремонтом 
газового обладнання. Іра вчиться на 
третьому курсі університету в Єкате-
ринбурзі. Після завершення навчан-
ня вона буде фахівцем з програму-
вання медичного обладнання. 
Коли Іра приїжджає на канікули 
додому, то ми багато подорожує-
мо, дивимося фільми і розважає-
мося. Минулого літа ми їздили в м. 
Сочі, а також зупинилися у Вол-
гограді. На фото – я з мамою біля 
пам’ятника «Батьківщина Мати» у 
Волгограді.

Я навчаюся у четвертому класі. Нас 
у класі 25 учнів. Я з усіма знаходжу 
спільну мову. Я також навчаюся в му-
зичній школі в класі флейти й ходжу 
на уроки співу. 

Я люблю свою кішку, яка відзи-
вається на ім’я Муся. Муся любить, 

коли я катаю її в кімнатах на 
колясці, а також – лежати у мене 
на плечі та коли я її гладжу. 

Я люблю суші, а тому ми нерідко 
готуємо їх на свята. Уся сім’я бере 
участь у їхньому приготуванні. 

Цього року до мене приїжджа-
ла в гості моя подруга Люба з 
громади м. Туймази. Разом ми 
допомагали прибирати церкву. 

У нашому місті є вели-
ка Новоапостольська 

церква. Кожної неділі й середи ми ходи-
мо туди на богослужіння. Ми з мамою й 
Іриною співаємо в церковному хорі, а під 
час святкових богослужінь діти грають на 
музичних інструментах. Після богослужін-
ня відбуваються заняття недільної шко-
ли. 
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1. Угадай біблійних персонажів

На
 дозвіллі
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Персонажі, яких ми шукаємо, пов’язані з мовами. Здогадайтеся про їхні імена! Деякі букви для 
полегшення завдання вказані.

Він вважав, що не вміє добре говорити:

За невірність Бог покарав його німотою:

За мовою одна слугиня 
впізнала в ньому учня Ісуса Христа:

На П’ятидесятницю вони 
проповідували на мовах, 
якими досі не володіли: 

Він пояснював людям,
як розмовляти з Богом: 

Якою мовою розмовляє більшість людей світу (у тому числі як іноземною)?
З’ясуй, яка мова пов’язана з яким числом, і ти довідаєшся про це!

                  2. Мовний лабіринт

ХІНДІ 447 млн.

АНГЛІЙСЬКА
1122 млн.

КИТАЙСЬКА 1107 млн.

АРАБСЬКА
572 млн.

ІСПАНСЬКА
534 млн.
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Ответ: 1. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.
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3. Заговорити за допомогою пальців

Глухонімі люди використовують мову жестів, а також – пальцевий алфавіт. 
Переклади жести у букви для того, щоб з’ясувати, якими мовами заговорили люди у Вави-
лоні. Результат укажи в порожніх клітинках  (російською мовою).

Відповіді: 1. Мойсей, Захарія, Петро, апостоли, Ісус;
2. англійська мова; 3. іноземні мови

–



Слухати й розуміти
Історія   
для читання

У середмісті, на найвищому поверсі торгівельного 
центру, знаходився перукарський салон. На його стінах 
висіли великі дзеркала, на білих полицях стояли різно-
кольорові флакончики, у повітрі витав запах шампуню, 
кремів і спреїв. 
У цей перукарський салон разом із мамою прийшла 
маленька дівчинка. Спершу вона вешталася по салоні 
й усе розглядала. А потім занудьгувала, бо мама трива-
лий час сиділа під сушкою для волосся і не чула її. Інші 
жінки також сиділи під такими гучними «ковпаками» і, 
читаючи журнали, нічого не чули. 
Дівчинка зупинилася перед жінкою, в якої замість 
журналу на колінах лежала розгорнута книга. У ній були 
ілюстрації з різними породами собак: маленькі й великі, 
білі й чорні, гладкошерсті й пухнасті. Маленька дівчин-
ка, указавши пальцем на ілюстрацію собаки з пишною 
коричнево-золотистою шерстю, щось запитала в жінки, 
але вона через шум нічого не чула. Тому вона привітно 
кивнула головою і щось відповіла. Дівчинка усміхнула-
ся і продовжувала задавати питання. Так вони разом 
проглянули всю книгу. Жінка намагалася здогадуватися, 
про що запитувала дівчинка, і давала їй відповіді – та-
ким чином вони спілкувалися.
Раптом сушка для волосся вимкнулася. Нарешті, жінка 
могла почути, про що говорять оточуючі люди. Дівчин-
ка радісно подивилася на неї і запитала: «Senin daha 
böyle güzel kitaplarin varmi?» Що означає в перекладі: «У 
Вас ще є такі цікаві книги?» 

Виникла пауза, і жінка відповіла: «Ти розмовляєш іншою 
мовою і я тебе не розумію!» Сказавши цю фразу, вона 
закрила книгу. Дівчинка підійшла до своєї мами і сказа-
ла: «Beni duymadigi zaman demek istedigimi anliyordu!» 
Що означало: «Коли вона не чула, то розуміла мене 
добре!»

Маргіт Фоллерстен-Діверго,
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