


Привіт
Cześć!

Привіт, мене звати Марійка. 
Я ходжу до дитячого садочка 
разом з польськими дітьми. 
Prywit, mene zwaty Marijka. 
Ja chodżu do dytiaczoho sadoczka 
razom z pols´kymy dit´my.

Мої друзі – це Аня, Куба й Оля. 
Moji druzi – ce Ania, Kuba j Ola.

Я із задоволенням розкажу тобі, 
що ми робимо в садочку! 
Ja iz zadowołenniam rozkażu tobi, 
szczo my robymo w sadoczku! 

Cześć, mam na imię Marijka. 
Chodzę do przedszkola razem 
z polskimi dziećmi. 
Чешьчь, мам на імє Марійка. Ходзе до 
пшедшколя разем з польскімі джєчьмі.

Moi przyjaciele to: Ania, Kuba i Ola. 
Моі пшиячєлє то: Аня, Куба і Оля.

Chętnie opowiem ci o tym, 
co robimy w przedszkolu. 
Хентнє оповєм чі о тим, 
цо робіми в пшедшколю.
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Наша вихователька 
читає нам книжки. 
Nasza wychowatelka czytaje 
nam knyżky.

Ми часто малюємо олівцями, 
My czasto malujemo oliwciamy,

Pani wychowawczyni 
czyta nam książki. 
Пані виховавчині чита 
нам кшьонжкі. 

Często rysujemy, 
Ченсто рисуєми,

malujemy farbami, 
малюєми фарбамі,

wycinamy wzory z papieru, 
вичінами взори з папєру,

lepimy figurki z plasteliny. 
лєпіми фіґуркі з плястеліни.

малюємо фарбами, 
malujemo farbamy,

вирізаємо візерунки з паперу, 
wyrizajemo wizerunky z paperu,

ліпимо фігурки з пластиліну. 
lipymo fihurky z płastelinu.



Chłopiec układa wieżę 
z klocków. 

Хлопєц уклада вєже з кльоцкув.

Dziewczynka wycina 
obrazek. 

Джєвчинка вичіна образек.

Dziewczynka bawi się lalką. 
Джєвчинка баві шє лялькоу.

Chłopiec rysuje. 
Хлопєц рисує.
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Найбільше я люблю малювати! 
А ти у що полюбляєш гратися? 
Намалюй усміхнені личка коло тих 
картинок, на яких ти бачиш свої 
улюблені розваги. 
Najbilsze ja lublu maluwaty! A ty u szczo 
polublajesz hratysia? Namaluj usmichneni 
łyczka koło tych kartynok, na jakych 
ty baczysz swoji ulubłeni rozwahy.

Najbardziej lubię rysować. 
A ty, w co lubisz się bawić? 
Narysuj uśmiechnięte buźki obok 
tych obrazków, które przedstawiają 
twoje ulubione zabawy. 
Найбарджєй любє рисовачь. А ти в цо 
любіш шє бавічь? Нарисуй ушьмєхнєнте 
бужькі обок тих образкув, ктуре 
пшедставяйоy твоє улюбьоне забави. 



JA RYSUJĘ 
Я рисує  

JA ŚPIEWAM 
Я шьпєвам 

JA TAŃCZĘ 
Я таньче 

JA JEM 
Я єм

MY RYSUJEMY 
 Ми рисуєми 

 MY ŚPIEWAMY 
 Ми шьпєвами  

MY TAŃCZYMY 
 Ми таньчими 

 MY JEMY  
Ми єми  



Я МАЛЮЮ 
 Ja maluju    

Я СПІВАЮ 
 Ja spiwaju 

Я ТАНЦЮЮ 
 Ja tanciuju     

Я ЇМ         
Ja jim   

МИ 
МАЛЮЄМО 
My malujemo 

МИ 
СПІВАЄМО 
My spiwajemo 

МИ 
ТАНЦЮЄМО 
My tanciujemo 

МИ ЇМО   
My jimo 



Jest mi 
smutno. 

Zraniłem się 
w palec. 

Boli mnie 
brzuch.  

Czy mogę 
iść 

do toalety? 

 Болі мнє бжух.  Чи моґе ішьчь 
до тоалети?

 Зранілем шє 
в палец.

Єст мі смутно.
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Наша вихователька дуже добра 
та усміхнена. Вона допомагає нам 
в усьому! Якщо тебе щось турбує, 
ти чогось потребуєш  – скажи їй 
про це. 
Nasza wychowatelka duże dobra ta 
usmichnena. Wona dopomahaje nam 
w us´omu! Jakszczo tebe szczos´ turbuje, 
ty czohos´ potrebujesz – skaży jij pro ce.  

Nasza pani jest miła i uśmiechnięta. 
Pomaga nam w każdej sytuacji. Jeśli 
coś ci dolega, czegoś potrzebujesz, 
powiedz jej o tym. 
Наша пані єст міла і ушьмєхнєнта. Помаґа 
нам в каждей ситуацйі. Єшьлі цошь чі 
долеґа, чеґошь потшебуєш, повєдз єй о тим. 



У мене болить живіт. 
 U mene bołyt’  żywit.   

Мені сумно. 
 Meni sumno. 

Я поранив палець. 
 Ja poranyw pałec’. 

Чи можна мені в туалет? 
 Czy można meni w tualet? 
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Придивися до малюнків. 
Скажи польською: 
Prydywysia do malunkiw. 
Skaży pols’koju:

Przyjrzyj się obrazkom. 
Powiedz po polsku: 
Пшийжий шє образком. 
Повєдз по польску: 



zielony жєльони

czerwony червони 

niebieski нєбєскі 

żółty жулти 

brązowy бронзови

czarny чарни 

biały бяли 
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Розфарбуй мій одяг. 
Я одягнена в зелений светр 
з червоними смужками 
та сині штанці. На ногах 
я маю коричневі чоботи, 
а на голові чорну шапку 
з білою зірочкою. 
Rozfarbuj mij odiah. Ja odiahnena w zelenyj 
swetr z czerwonymy smużkamy ta syni sztanci. 
Na nohach ja maju korycznewi czoboty, a na 
hołowi czornu szapku z biłoju ziroczkoju.  

Pokoloruj moje ubranie. 
Jestem ubrana w zielony sweter 
w czerwone paski i niebieskie 
spodnie. Na nogach mam brązowe 
buty, na głowie mam czarną czapkę 
z białą gwiazdką. 
Покольоруй моє убранє. Єстем убрана в 
жєльони светер в червоне паскі i нєбєскє 
споднє. На ноґах мам бронзове бути, на 
ґловє мам чарноу чапке з бялоу ґвяздкоу. 



Коли вітаєшся 
з другом 

 Koły witajeszsia z druhom 

Коли вітаєшся з вихователькою 
 Koły witajeszsia z wychowatelkoju 

Коли когось пригощаєш, 
щось комусь подаєш 

 Koły kohos´  pryhoszczajesz, 
szczos´ komus´ podajesz  

Коли друг тобі допомагає 
 Koły druh tobi dopomahaje 

Cześć! 

Proszę
ProszęDziękuję

Dziękuję

Dzień dobry!

Чешьчь!

проше
прошеджєнкує

джєнкує

Джєнь 
добри!
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Я поділюся з тобою секретом. Якщо 
ти хочеш, щоб тебе всі любили, треба 
бути ввічливим з іншими. Придивись 
до малюнків і запам’ятай чарівні слова, 
завдяки яким ти знайдеш друзів. 
Ja podilusia z toboju sekretom. 
Jakszczo ty choczesz, szczob tebe wsi lubyły, 
treba buty wwiczływym z inszymy. Prydywys´ 
do malunkiw i zapamjataj czariwni słowa, 
zawdiaky jakym ty znajdesz druziw. 

Zdradzę ci mój sekret. Jeśli chcesz być 
lubiany, bądź uprzejmy dla innych. 
Przyjrzyj się rysunkom i zapamiętaj 
magiczne słowa, dzięki którym zyskasz 
przyjaciół. 
Здрадзе чі муй секрет. Єшьлі хцеш бичь 
любяни, бонджь упшейми для інних. Пшийжий 
шє рисунком і запамєнтай маґічне слова, 
джєнкі ктурим зискаш пшиячюл. 






