
Розкажіть нам про себе та
Україну, виконуючи завдання.

Пiзнавальнi картки для дітей віком 3+

Привіт! Приємно познайомитися! Навчи нас вітатися
українською. Розфарбуй обидва написи. Ти можеш
використовувати кольори наших прапорів або свої
улюблені. Домалюй під повітряними кульками
персонажів, які вітають один одного.

Cześć! Miło Cię poznać! Naucz nas witać się po
ukraińsku. Pokoloruj oba napisy. Możesz użyć
kolorów naszych flag, albo swoich ulubionych.
Dorysuj pod dymkami postaci, które się witają.

Які твої улюблені казки та мультики? Розфарбуй
екран телевізора і обкладинку книги, а на футболці
намалюй свого улюбленого героя. Порівняй свої
малюнки iз малюнками друзів.

Jakie są Twoje ulubione bajki? Wypełnij ekran
telewizora i okładkę książki, a na koszulce
narysuj ulubionego bohatera. Porównaj swoje
rysunki z rysunkami przyjaciół.
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Яких тварин можна зустріти в українських лісах?
Розфарбуй картинки і розкажи, яких тварин ти
можеш розпізнати.

Jakie zwierzęta można spotkać
w ukraińskich lasach? Pokoloruj obrazki
i opowiedz jakie zwierzęta rozpoznajesz.



Що ти найбільше любиш їсти? Домалюй на
тарілках твої улюблені страви. Які з них особливо
відомі і улюблені у тебе вдома, в Україні?

Co najbardziej lubisz jeść? Dorysuj na
talerzach ulubione potrawy. Czy któreś z nich
są szczególnie znane i lubiane przez wielu
Ukraińców?
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До Івана приїхав Томек iз Польщі. Допоможи їм
знайти шлях від дому до дитячого майданчика.
Морозиво найкраще купити по дорозі. А тепер
покажи таку дорогу назад додому, на якій хлопці
могли побавитися iз знайомим песиком.
Розфарбуй малюнок.

Iwana odwiedził Tomek z Polski. Pomóż im
znaleźć drogę z domu na plac zabaw.
Najlepiej taką, żeby po drodze kupić lody.
Następnie zaznacz taką trasę powrotną by
po drodze chłopcy mogli pogłaskać
zaprzyjaźnionego psa. Pokoloruj rysunek.


