
 

נהייבָא  
 

נהייבָא  

רויס ַאגיי ֿפ

 ַײדר

 קעסטלעך

רינג שּפ

!איבער  

 צוריקגיי 

 ַײדר

 קעסטלעך
 

ז איין רלָאַאֿפ

 ריי

!  נעבעך

רינג שּפ

!צוריק  

רויס ַאגיי ֿפ

 צוויי

 קעסטלעך

לטסטו געווען בייז ווָא

נטלעך ווען ַײרדער ֿפָא

 דו ביסט געווען ַא

 לערער אין ַא

? מיטלשול  

 

גרַאמַאטיק 
!שּפיל  

Rules Box 
1) Roll the number 

cube  

 

2) If you answer the 

question in a way 

that is 

grammatically 

correct, then you 

can move the 

number of spaces 

on the dice. 

 

3) Two or more 

players can be on 

the same space. 

 

4) Continue to play 

until some reaches 

the finish, then see 

who will finish 

second, third, etc. 

 

!סוף  

לטסטו ס ווָאווָא

ן ווען דו געטָא

 טלטסט געהָאווָא

?רלַאן דָאמיליָא  

לטסטו ס ווָאווָא

געגעסן ווען עס 

לט איצט געווען ָאוו

?סחּפ  

ס ָאוו, זַײקינדוו

ן אויף לעגסטו טָאֿפ

?טַײע צַײרדי ֿפ  

לעג די ֿפ היןווו

רן ווען ָאמשפחה ֿפ

 דו ביסט געווען ַא

?קינד  

סער אין ווָא

ציע ניזַארגַאָא

ן ַײלעגסטו זֿפ

?קטיווַא  

לט אויב עס ווָא

איצט געווען 

ווו , 9191

לטסטו ווָא

?געוווינט  

לטסט אויב דו ווָא

, קעצל געווען ַא

לטסטו ס ווָאווָא

?געהייסן  

לטסט ווען דו ווָא

, טַײסך צ ט א  געהָא

לטסטו ס ווָאווָא

?ןגעטָא  

לטסט ווען דו ווָא

, םקרָא ט ַאגעהָא

לטסטו ס ווָאווָא

?טרקויֿפַאֿפ  

ווען דו ביסט 

, קינד געווען ַא

ן לעגסטו טָאס ֿפווָא

?גיעדער טָא  

אויב דו ביסט ניט 

, סטודענט געווען א  

ס אויף ווָא

סטו לטווָא

?רבעטגעַא  

 המעש ר ַאַאס ֿפווָא

לעגן די עלטערן ֿפ

?דיר דערציילן  

נג און ווי ווי לַא

לעגסטו שווער ֿפ

רבעטן אויף ַא

רבעט ווען דו היימַא

ביסט געווען אין 

?מיטלשול  

לטסט ווען דו ווָא

געקענט רעדן 

לטסו ווָא, נישַאשּפ

 געוווינט אין ַא

ניש רעדנדיק ַאשּפ

?נדלַא  

 ןַײווען ד

געוועזענער חבר 

חתונה  ט א  הָא

גייסטו , טגעהָא

?אויף דער חתונה  

זייגער  יל ַאוויֿפ

לעגסטו גיין ֿפ

ן ווען דו ֿפשלָא

 ביסט געווען ַא

?צענערלינגער  

 ר ַאַאס ֿפמיט ווָא

לעגסטו לכל ֿפּישפ

?קינד ילן ווי ַאשּפ  

לטסטו ס ווָאווָא

ן ווען דו געטָא

ביסט געווען דער 

ון רעזידענט ֿפּפ

?מעריקעַא  

ווען דו ביסט ערשט 

געקומען אין 

ווי , אוניווערסיטעט

לעגסטו בענקען ט ֿפֿפָא

?םײך דער הנָא  

לעגסטו ס ֿפווָא

וועגן  ןכטטרַא

איז עס ?  יידיש

?נדערש איצטַא  

 לטסטווָאאויב דו 

, רוכטֿפ געווען ַא

רוכט ֿפ ר ַאַאס ֿפווָא

?לטסטו געוועןווָא  

This worksheet was generously 
shared with In geveb: A Journal of 
Yiddish Studies by its creator, 
Jessica Kirzane. 


