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Дорогие ребята!
Меня зовут Дорис.
На рисунке рядом со мной
вы видите Софию, Диму
и Эмму. София и Дима
приехали из Украины, они
здесь недавно. А Эмма
родилась и живёт в Германии.
Эти ребята – ваши
ровесники. Они будут
сопровождать вас на
страницах этой книжки.
Сначала вы узнаете о
ваших правах. Все дети
равны и имеют
одинаковые права.
Все дети должны
расти здоровыми и
посещать школу.

Дорогі друзі!
Моє ім’я Доріс.
На малюнку поруч зі мною
ви бачите Софійку, Дмитра
та Емму. Софійка та Дмитро
приїхали з України. А Емма
народилася і живе
у Німеччині.
Софійка та Дмитро тут
нещодавно. Ці діти –
ваші ровесники. Вони
супроводжуватимуть вас на
сторінках цієї книжки.
Спочатку ви дізнаєтесь про
ваші права. Усі діти рівні
та мають однакові права.
Всі діти мають зростати
здоровими та вчитися у
школі.

София и Дима расскажут
вам о жизни в Германии.
Вы познакомитесь с языком,
на котором мы говорим.
Наш язык – немецкий.
Эта книжка написана на
двух языках: русском и
украинском. Здесь вас
ожидает небольшой рассказ
с иллюстрациями, а также
картинки-раскраски.
Желаю вам приятного
чтения и просмотра!

Софійка та Дмитро
розкажуть вам про
життя у Німеччині. Вони
познайомлять вас з мовою,
якою ми розмовляємо. Наша
мова – німецька. Ця книжка
написана двома мовами:
німецькою та українською.
Тут на вас чекає невелика
розповідь з ілюстраціями,
а також картинкирозмальовки.
Бажаю вам приємного
читання та перегляду!

Ваша Дорис Шрёдер-Кёпф

Ваша Доріс Шрёдер-Кёпф
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Меня зовут София
Мне 9 лет. Моя семья
приехала из Украины.
Я живу вместе
с моими родителями
и братом Димой в
общежитии. Здесь
проживает ещё много
других семей.

Моє ім’я Софійка
Мені 9 років. Моя сім‘я
приїхала з України.
Я живу разом з моїми
батьками та братом
Дмитром у гуртожитку.
Тут мешкає ще
багато інших сімей.
Я Дмитро
і мені 8 років.
У гуртожитку, де ми
живемо, багато кімнат.
Кожна сім‘я має окрему
кімнату.

Я Дима
и мне 8 лет.
В общежитии, где мы
живём, много комнат.
У каждой семьи –
отдельная комната.

Добро пожаловать
в Германию!

Ласкаво просимо
до Німеччини!

Долгое путешествие
позади. Теперь вы в
безопасности: есть
где переночевать,
и вы обеспечены
питанием.

Довга подорож
позаду. Тепер ви в
безпеці: є де
переночувати
і ви забезпечені
харчуванням.

Ещё не всё устроено.
Но скоро вы сможете
переехать в квартиру.

Ще не все влаштовано.
Але незабаром ви
зможете переїхати до
квартири.
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У детей тоже есть права!

Діти теж мають права!

Эти 5 прав важны для вас:
1. Все дети имеют
одинаковые права.
Неважно, девочка ты или мальчик,
тёмные у тебя волосы или светлые,
из какой ты страны, на каком
языке разговариваешь и насколько
обеспечена твоя семья –
каждый ребёнок ценен!
София удивлена: «Люди здесь
выглядят по-разному».
«Да. Но все дети равны, – объясняет
социальный работник. – Мужчины
и женщины также равны и имеют
одинаковые права».

Ці 5 прав важливі для вас:
1. Усі діти мають
однакові права.
Неважливо, дівчинка ти чи хлопчик,
темне у тебе волосся чи світле,
з якої ти країни, якою мовою
розмовляєш і наскільки
забезпечена твоя сім‘я.
Кожна дитина безцінна!
Софійка здивована: «Люди тут
виглядають по-різному».
«Так. Але усі діти рівні, – пояснює
соціальний працівник. – Чоловіки
та жінки також рівні та мають
однакові права».

Да, конечно.
Здесь
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2. Все дети имеют право на
здоровое развитие.
К этому относится, например, что
у тебя достаточно еды. Если у тебя
заболел живот, или тебя беспокоит
зубная боль, есть врач, который
о тебе позаботится. Здесь есть
переводчики, которые говорят как
по-немецки, так и по-русски.

2. Усі діти мають право на
здоровий розвиток.
До цього відноситься, наприклад,
що в тебе достатньо їжі. Якщо
у тебе заболів живіт або тебе
непокоїть зубний біль, є лікар,
який про тебе подбає. Тут є
перекладачі, які говорять як
німецькою, так і українською.

Каждый ребёнок должен
расти здоровым!

Кожна дитина повинна
рости здоровою!

капуста
картофель

кольраби

морковь

капуста

груша

яблоко

картопля
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кольрабі

морква

груша

яблуко

3. Все дети имеют право
на игры и отдых.
Наверное, многие из твоих
игрушек остались дома. Но
может быть у тебя здесь есть уже
кукла или машинка, с которыми
ты можешь играть. Ты можешь
подружиться с другими девочками
и мальчиками и играть вместе с
ними.
Каждому ребёнку разрешено
играть и он должен иметь время
для себя.

3. Усі діти мають право
на забави та відпочинок.
Звичайно, багато з твоїх
улюблених іграшок залишилися
вдома. Але, можливо, у тебе тут
є вже лялька або машинка,
з якими ти можеш гратися.
Ти можеш потоваришувати з
іншими дівчатками та хлопчиками й
грати разом з ними.
Кожній дитині можна
гратися і вона повинна мати час
для себе.

4. Все девочки и мальчики
посещают школу.
В Германии дети с 6 лет
начинают учиться в школе. Там
ты научишься читать, писать и
считать. А также познакомишься
с другими детьми.
Каждый ребёнок ходит в школу.

4. Усі дівчатка та хлопчики
відвідують школу.
У Німеччині діти з 6-ти років
починають навчатися у школі. Там
ти навчишся читати, писати та
рахувати. А також познайомишся
з іншими дітьми.
Кожна дитина ходить до школи.

София удивлена:
«Здесь говорят на другом языке».
«Да, на немецком, – говорит
социальный работник. – Но
скоро вы тоже сможете говорить
по-немецки!» «Мы будем учить
немецкий в школе?» – спрашивает
Дима. «Да. Когда вы получите
кватиру, вы начнёте ходить в
школу и будете учить немецкий
язык и знакомиться с немецкой
культурой».
София и Дима могут читать и
писать, но только по-украински и
немного по-русски.

Софійка здивована:
«Тут розмовляють іншою мовою».
«Так, німецькою, – каже
соціальний працівник. – Але
скоро ви теж зможете говорити
німецькою!» «Ми вивчатимемо
німецьку мову в школі?» – запитує
Дмитро. «Так. Коли ви отримаєте
квартиру, ви почнете ходити до
школи і вчитимете німецьку мову і
знайомитеся з німецькою культурою».
Софійка та Дмитро можуть читати та
писати, але лише українською і
трохи російською.
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5. Никто не имеет права
причинять боль ребёнку.
Ребёнка нельзя бить или
обижать – ни дома, ни на
улице.
Все дети защищены!
Все дети драгоценны!

НЕТ!
НІ!

5. Ніхто не має права
завдавати біль дитині.
Дитину не можна бити чи
кривдити – ні вдома, ні
деінде.
Усі діти захищені!
Усі діти дорогоцінні!

Если что-то вам кажется
странным, если кто-то
вас рассердил или мешает
вам и делает то, чего вы не
хотите, скажите ему: NEIN
(НЕТ) или STOP (СТОП)
громко и отчётливо – так,
чтобы все слышали.

Якщо щось вам здається
дивним, якщо хтось вас
розсердив чи заважає
вам і робить те, чого ви
не хочете, скажіть йому:
NEIN (НІ) або STOP
(СТОП) голосно та
виразно – так, щоб усі
чули.

Делитесь всем со своими
мамой или папой.
Они вам помогут.

Діліться всім зі своїми
мамою та татом.
Вони обов’язково
допоможуть вам.

Или поговорите об этом с
социальными работниками.
Они вам готовы помочь.

Або поговоріть про це із
соціальними працівниками.
Вони готові вам
допомогти.

Или расскажите это
полицейским в форме.
Они должны вам помочь!

Або розкажіть про це
поліціянтам у формі.
Вони мають вам
допомогти!
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Дима настороже
Дима заметил постороннего
мужчину, который наблюдает за
ним. «Что здесь происходит?» –
думает Дима, и спрашивает
мужчину: «Что Вы здесь делаете?»

Дмитро насторожі
Дмитро помітив стороннього
чоловіка, який спостерігає за
ним. «Що тут відбувається? –
думає Дмитро, і питає чоловіка:
– Що Ви тут робите?»

Мужчина показывает
Диме машинку:
Я не хочу
«Я тебе это
подарков
от Вас!
подарю!»

Чоловік показує
Дмитру машинку:
«Я тобі це подарую!»

Я же Вас совсем не знаю.
Я не хочу
подарунків від Вас!
Я ж Вас зовсім не знаю.

Правильно, Дима!
Не надо ничего принимать от людей,
которых не знаешь. Ты должен рассказать
об этом своим родителям! Хорошо, что ты
обратил внимание и был осторожен.
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Правильно, Дмитре!
Не треба нічого приймати від людей,
яких ти не знаєш. Ти обов’язково маєш
розповісти про це своїм батькам! Добре,
що ти звернув на це увагу і був обережним.

Где мы находимся?
Так выглядит место, где мы
сейчас живём. София и Дима
идут со своими родителями
по общежитию.

В проходах можно бегать
и играть в догонялки!
У проходах можна бігати
і грати у квача!

Де ми знаходимося?
Так виглядає будинок, де ми
зараз живемо. Софійка та Дмитро
йдуть зі своїми батьками по гуртожитку.

Здесь нельзя шуметь,
иначе мы разбудим малышей.
Они начнут плакать. И тогда
будет ещё больше шума.
Тут не можна здіймати галас,
інакше ми розбудимо малюків. Вони
почнуть плакати. І тоді буде ще
більше галасу.
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Еда есть в большом
помещении
со множеством столов
Это столовая.
Три раза в день все
приходят сюда кушать.
Тут шумно. Слышно
множество языков.
Здесь нужно становиться
в очередь.

Также есть душевые
кабины и туалеты.
Дети ходят туда
со своими родителями.
Здесь нельзя
фотографировать!
Камеры и сотовые
телефоны запрещены!

Їжа знаходиться у
великому
приміщенні з безліччю
столів. Це їдальня.
Тричі на день усі
приходять сюди їсти.
Тут галасливо.
Чути багато мов.
Тут потрібно ставати
у чергу.

Здесь также есть место
для игр. А это Анна – наша
воспитательница.
Тут також є місце
для забав. А це Ганна – наша
вихователька.

Наша семья живёт
здесь. Это мой уголок.
А это – уголок Димы.
Но мы скоро переедем...
Наша сім‘я живе
тут. Це мій куточок.
А це – куточок Дмитра.
Але ми скоро переїдемо...
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Також є душові
кабіни та туалети.
Діти ходять туди разом
зі своїми батьками.
Тут не можна
фотографувати!
Камери та мобільні
телефони заборонені!

А что дальше?
Несколько месяцев
спустя...
София, Дима и их
родители уже
живут в квартире,
где есть детская
комната и
комната для
родителей.

Здесь мы
живём...

жёлтый
жовтий

Тут ми
живемо...

София смотрит в окно: идёт дождь!
Что нужно надеть?
Софійка дивиться у вікно: йде дощ!
Що треба вдягнути?

синий
синій

красный
червоний

А що далі?
Через кілька місяців...
Софійка, Дмитро та
їхні батьки вже живуть
у квартирі, де є дитяча
кімната та кімната
для батьків.

Обведи кружочком, что ты надеваешь, если идёт дождь.
Обведи кружальцем, що ти надягаєш, якщо йде дощ.
куртка
куртка

юбка
спідниця

шорты
шорти

шапка
шапка

ботинки
черевики

сандали
сандалі

резиновые сапоги
гумові чоботи
кепка
кепка

шарф
шарф

брюки
штани

футболка
футболка
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пуловер
пуловер

Софійка та Дмитро
вивчають
німецьку мову
Дмитро та Софійка
ходять до
інтеграційного класу
разом із 15 іншими
дітьми з різних країн.
Усі хочуть вивчити
німецьку мову.
Вони їздять разом
шкільним автобусом.

София и Дима изучают
немецкий язык
Дима и София ходят в
интеграционный класс
вместе с 15 другими
детьми из разных стран.
Все хотят выучить
немецкий язык.
Они ездят вместе на
школьном автобусе.

Добрый день, дети!
Меня зовут Фрау Берг. А вас как зовут?
Доброго дня, діти!
Мене звуть Фрау Берг. А вас як звуть?

Меня зовут София!
Моє ім’я Софійка!

Меня зовут Саид!
Моє ім’я Саїд!

Меня зовут Дана!
Моє ім’я Дана!
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Меня зову
т Дима!
Моє ім’я Д
митро!

ОДИН
ДВА
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
ПЯТЬ
ШЕСТЬ
СЕМЬ
ВОСЕМЬ
ДЕВЯТЬ
ДЕСЯТЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОДИННАДЦАТЬ
ДВЕНАДЦАТЬ
ТРИНАДЦАТЬ
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ПЯТНАДЦАТЬ
ШЕСТНАДЦАТЬ
СЕМНАДЦАТЬ
ВОСЕМНАДЦАТЬ
ДЕВЯТНАДЦАТЬ
ДВАДЦАТЬ

ОДИН
ДВА
ТРИ
ЧОТИРИ
П‘ЯТЬ
ШIСТЬ
СIМ
ВIСIМ
ДЕВ‘ЯТЬ
ДЕСЯТЬ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ОДИНАДЦЯТЬ
ДВАНАДЦЯТЬ
ТРИНАДЦЯТЬ
ЧОТИРНАДЦЯТЬ
П‘ЯТНАДЦЯТЬ
ШIСТНАДЦЯТЬ
СIМНАДЦЯТЬ
ВIСIМНАДЦЯТЬ
ДЕВ‘ЯТНАДЦЯТЬ
ДВАДЦЯТЬ

Мне 30 лет.
А сколько лет тебе, Дана?
Мені 30 років.
А скільки років тобі,
Дано?
Мне 9 лет.
Сколько тебе лет, Дима?
Мені 9 років.
Скільки тобі років,
Дмитре?

Мне 10 лет.
А сколько тебе, София?
Мені 10 років.
А скільки тобі, Софійко?
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Мне 8 лет.
А сколько тебе лет, Саид?
Мені 8 років.
А скільки тобі років, Саїде?

Мне 7 лет.
Мені 7 років.

София и Дима перешли в
немецкие классы
Спустя пару месяцев София
и Дима перешли в классы с
немецкими детьми.
Теперь они вместе с нами!
У них также новые учителя.
Дима учится в 3 классе,
а София в 4.
Учительница представляет
Софию: «Это София.
Теперь она будет учиться
вместе нами».
София сидит за первой
партой рядом с Эммой.

На перемене дети
окружили Софию.
У них много вопросов.
София сморит растерянно.
«Вы говорите слишком
много и быстро! –
замечает Эмма. –
София ещё не всё
понимает.
Представьте себе:
вы в новой стране,
и все вокруг
говорят на
картофель
чужом языке».
картопля

.
Я - Эмма
.
а
Я – Емм

фия.
Я - Со
!
фійка
Я – Со

Софійка та Дмитро перейшли до
німецьких класів.
Через декілька місяців Софійка та
Дмитро перейшли до класів,
де вони будуть навчатися з
німецькими дітьми.
Тепер вони разом із нами!
Вони також мають нових вчителів.
Дмитро навчається у 3-му класі,
а Софійка у 4-му.
Вчителька знайомить усіх з
Софійкою: «Це Софійка. Тепер вона
навчатиметься разом із нами».
Софійка сидить за першою партою
поруч із Еммою.

На перерві діти оточили Софійку.
Вони ставлять багато запитань.
Софійка дещо розгублена.
«Ви кажете надто багато і
швидко! – зауважує Емма. –
Софійка ще не все розуміє.
Уявіть собі: ви в новій країні,
і всі довкола говорять чужою
незнайомою мовою».

сосиски
сосиски

шпинат спагетти с томатным соусом сок
шпинат спагетті з томатним соусом сік

Обед в школе
Знаешь ли ты уже названия других блюд?

Обід у школі
Чи знаєш ти назви інших страв?
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Учительница рассказывает:
История одного путешествия
Большой жираф и маленький
мышонок собрались в путешествие.
Там, где они живут, не так хорошо,
как раньше. Жирафа зовут Жора,
а мышонка Миша. Они друзья.
«Куда же мы отправимся?» –
спрашивает Миша. «Мы пойдём
туда, куда глаза глядят!» – говорит
Жора. «Но это же далеко! – возражает
Миша. – Моими маленькими лапками
далеко не уйдёшь».
«Ты можешь забраться ко мне на
голову. Располагайся между ушами.
Там тебе будет удобно!»
«Ну как же я доберусь дотуда?» –
спрашивает Миша.
«Очень просто! – говорит Жора. –
Я наклонюсь, а ты залезешь!»

Вчителька розповідає історію:
Історія однієї подорожі
Велика жирафа і маленьке
мишеня зібралися у подорож.
Там, де вони мешкають, не так добре,
як раніше. Жирафу звуть Жора.
А мишеня звуть Мишко. Вони друзі.
«Куди ж ми вирушимо?» –
запитує Мишко. «Ми підемо
туди, куди очі дивляться!» – каже
Жора. «Але ж це далеко! - Заперечує
Мишко. – Моїми маленькими
лапками далеко не дійдеш».
«Ти можеш залізти мені на
голову. Розташуйся між вухами.
Там тобі буде зручно!»
«Ну як же я дістануся туди?» –
Запитує Мишко.
«Дуже просто! – каже Жора. –
Я нахилюсь, а ти залазь!»

В путь!
Жора мчится очень быстро –
галопом.
На пути им повстречался розовый
слонёнок. «Куда вы путь держите?» –
спрашивает он.
«Мы идём туда, где хорошо», –
ответили друзья. «Можно и мне
с вами?» – спрашивает слонёнок.
«Пойдём! – отвечает Миша. –
А как же тебя зовут?»

В дорогу!
Жора мчить дуже швидко –
галопом.
На шляху їм зустрілося рожеве
слоненя. «Куди ви прямуєте?» –
запитує він.
«Ми йдемо туди, де добре», –
відповіли друзі. «Можна і мені
з вами?» – запитує слоненя.
«Ходімо! – відповідає Мишко. –
А як же тебе звуть?»

Раскрась картинку и нарисуй
cвоё любимое животное.

Розфарбуй картинку і намалюй
твою улюблену тварину.
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«Меня зовут Славик», – говорит
слонёнок.
Все трое идут по зелёному лесу,
подходят к синей реке.
«Вы можете плавать?» – спрашивает
Миша. «Ну конечно! – говорит
Славик. – Я люблю плавать!»
«А я боюсь воды», – пропищал
мышонок. «Я ещё никогда не
пробовал плавать, – подумал Жора. –
У нас нет реки. Но если эта река не
очень глубокая, я могу перейти на
другой берег. Ведь у меня длинные
ноги и длинная шея!»
«Тогда я просто останусь у тебя
на голове, – пропищал Миша. –
Здесь сухо!»
И, плюх-плюх-плюх,
отправились дружно через реку!

«Мене звуть Славко», –
каже слоненя.
Усі троє йдуть зеленим лісом,
підходять до синьої річки.
«Ви вмієте плавати?» – запитує
Мишко. «Ну звичайно! – каже
Славко. – Я люблю плавати!»
«А я боюся води», – пропищало
мишеня. «Я ще ніколи не
пробував плавати, – подумав Жора. –
У нас немає річки. Але якщо ця річка не
дуже глибока, то я можу перейти на
інший берег. Адже у мене довгі
ноги та довга шия!»
«Тоді я просто залишусь у тебе на
голові, – пропищав Мишко. – Тут сухо!»
І, плюх-плюх-плюх, рушили
дружно через річку!
Вода доходить Жорі майже до голови.
Мишко сидить у нього між вухами.
Славко пливе.
З іншого боку річки – зелена
галявина з різнокольоровими квітами та
деревами, на яких багато жовтих фруктів.
«Тут ми і залишимося, – вирішили
Жора, Мишко та Славко. – Тут так гарно!»

Вода доходит Жоре почти до
головы. Миша сидит у него
между ушами. Славик плывёт.
На другой стороне реки – зелёная
поляна с разноцветными цветами и
деревьями, усыпанными жёлтыми
плодами.
«Здесь мы и останемся, – решили
Жора, Миша и Славик. – Здесь так
здорово!»

Ты можешь расскрасить эти картинки.
Ты же знаешь, какого цвета жираф? Не забудь
о том, что слонёнок Славик розового цвета.
Может быть у мышонка красные штанишки?
А какого цвета река? И какие животные
обитают в воде? Нарисуй их!

Ти можеш розфарбувати ці малюнки.
Ти ж знаєш, якого кольору жирафа? Не забудь
про те, що слоненя Славко рожевого кольору.
Можуть бути у мишеняти червоні штанці?
А якого кольору річка? І які тварини живуть у воді?
Намалюй їх!
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Занятия в школе закончились
Дети приехали домой на
школьном автобусе.
Мама встречает их c автобуса.
«Как дела в школе?» –
спрашивает она.
«Супер! – говорит Дима. –
Я сижу возле Саида. Он тоже
живёт здесь».
«Я сижу за первой партой, и
у меня теперь новая подруга! –
рассказывает София. –
Её зовут Эмма».
«Дождь перестал, – говорит
мама. – Хотите ещё немного
поиграть на детской площадке?»
София и Дима радостно бегут
на площадку.

Заняття у школі закінчилися
Діти приїхали додому шкільним
автобусом.
Мама зустрічає їх з автобуса.
«Як було в школі?» –
запитує вона.
«Супер!» – каже Дмитро. –
Я сиджу біля Саїда.
Він також живе тут».
«Я сиджу за першою партою, і
у мене тепер нова подруга! –
розповідає Софійка. –
Її ім’я Емма».
«Дощ закінчився, – каже мама. –
Хочете ще трохи пограти на
дитячому майданчику?»
Софійка та Дмитро радісно
біжать на майданчик.

На детской площадке
Дима хочет полазить на
паутинке, а София – качаться
на качелях. Некоторые дети
вскоре идут домой.
София хочет ещё немного
покачаться. Подходит мужчина
и фотографирует её. Софии это
не нравится, и она говорит
ему громко:
«НЕТ! Не надо меня
фотографировать!»
София и Дима бегут
быстро домой.

На дитячому майданчику
Дмитро хоче полазити на
павутинці, а Софійка – гойдатися
на гойдалці. Деякі діти з часом
йдуть додому.
Софійка хоче ще трохи
погойдатися. Підходить чоловік та
фотографує її. Софійці це зовсім
не подобається, і вона каже йому
голосно:
«НІ! Не треба мене
фотографувати!»
Софійка та Діма швидко біжать
додому.
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Уже дома
Дима рассказывает, что он
залез на самую верхушку
паутинки.
«А я качалась, мама! –
рассказывает София. –
Потом подошёл мужчина
и начал меня
фотографировать.
И тогда мы побежали
домой».
«Вы правильно сделали, –
похвалила мама. –
Не надо, чтобы вас кто-то
фотографировал!»
«Но он выглядел добрым»,
– говорит София. «Даже
тот, кто выглядит добрым,
может быть злым», –
объясняет папа.
«Я ему сказала: НЕТ!
Я не хочу этого!» –
рассказывает София.
«Правильно сделала,
София! Завтра мы с папой
пойдём вместе с вами на
площадку. А сейчас давайте
ужинать!»
Мама с папой накрывают
на стол. Сегодня на ужин
вареники с творогом
и вишней. Вареники
это традиционное
украинское блюдо.
Это вкусно!

Вже вдома
Дмитро розповідає, що він
заліз на саму верхівку
павутинки.
«А я гойдалася, мамо! –
розповідає Софійка. –
Потім підійшов чоловік
і почав мене фотографувати.
І тоді ми побігли додому».
«Ви правильно зробили, –
похвалила мама. –
Не треба, щоб вас хтось
фотографував!»
«Але він виглядав добрим», –
каже Софійка.
«Навіть той, хто виглядає
добрим, може бути злим», –
пояснює тато.
«Я йому сказала: НІ!
Я не хочу цього!» –
розповідає Софійка.
«Правильно зробила,
Софійко! Завтра ми з татом
підемо разом із вами на
майданчик.
А зараз нумо вечеряти!»
ложка
ложка

нож
ніж

масло
масло

хлеб
хліб

чашка
чашка
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варенье
варення

Мама з татом накривають
на стіл. Сьогодні на вечерю –
вареники з сиром та
з вишнею.
Вареники – традиційна
українська страва. Це смачно!

Посещение океанариума.
София и Дима пришли со
своими родителями
в океанариум.
Дима с удовольствием
наблюдает за разноцветными
рыбами. София рассматривает
ящерицу. А ящерица смотрит на
Софию. Мужчина приблизился
к Софии и погладил её по
волосам:
«У тебя такие красивые тёмные
волосы».
София громко говорит:
«НЕТ! СТОП! Не
надо меня трогать!
Я этого не хочу!»

Не кричи же так,
я ведь тебе ничего не сделал.
Не кричи ж так, адже я тобі
нічого не зробив.

Родители обеспокоены:
«София, что случилось?»
София очень взволнована:
«Он погладил меня по голове.
Но мне это не понравилось. Поэтому
я крикнула: НЕТ! И мужчина убежал».
София права: посторонние не имеют права
прикасаться к вам. Ни к вашим волосам, ни к вашему
телу. Если вы громко скажете «НЕТ» или «СТОП», это
услышат люди, стоящие рядом.
Мама и папа обнимают Софию и Диму. Мама
одобряет дочку: «Ты всё сделала правильно, София».
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Відвідини океанаріуму
Софійка та Дмитро прийшли зі
своїми батьками в океанаріум.
Дмитро із задоволенням
спостерігає за
різнокольоровими рибами.
Софійка розглядає ящірку.
А ящірка дивиться на Софійку.
Чоловік наблизився до Софійки
та погладив її по волоссi:
«У тебе таке красиве темне
волосся».
Софійка голосно каже:
«НІ! СТОП! Не треба мене
чіпати! Я цього не хочу!»

Батьки стурбовані:
«Софійко, що трапилося?»
Софійка дуже схвильована:
«Він погладив мене по голові.
Але це мені не сподобалося.
Тому я крикнула:
НІ! І чоловік втік».
Софійка права: сторонні особи
не мають права торкатися
до вас. Ні до вашого волосся,
ні до вашого тіла.
Якщо ви голосно скажете
«НІ» або «СТОП», це почують
люди, що стоять поруч.
Мама та тато обіймають Софійку
та Дмитра. Мама хвалить доньку:
«Ти все зробила правильно,
Софійко».

София и Дима с удовольствием
Я так рада,
ходят в школу
что мы подружились!
Я така рада, що ми
София и Дима рады общению
потоваришували!
с одноклассниками.
«Мы были в океанариуме. Там
плавает много разноцветных
рыб, а также есть ящерица.
Она только смотрит и очень
осторожная», – рассказывает
София.
«О, океанариум - это классно!
– говорит Эмма. – Если вы ещё
раз туда пойдёте, я пойду с
вами!»
София согласна: «Точно!
Отличная идея!»

Я рада,
что я здесь.
Я рада,
що я тут.

Дима тоже
рассказывает
в своём классе об
океанариуме.
Он нарисовал
большую цветную
рыбу на доске.
Все хлопают
и кричат:
«Здорово, Дима!
Ты классно
рисуешь!»

Софійка та Дмитро із
задоволенням ходять до школи
Софійка та Дмитро радіють
спілкуванню з однокласниками.
«Ми були в океанаріумі. Там
плаває багато різнокольорових
риб, а також є ящірка. Вона лише
дивиться і дуже обережна», –
розповідає Софійка.
«О, океанаріум – це класно! –
каже Емма. – Якщо ви ще
раз туди підете, я піду з вами!»
Софійка згiдна: «Точно!
Чудова ідея!»

Дмитро теж розповідає у своєму
класі про океанаріум.
Він намалював велику кольорову
рибу на дошці. Усі плескають і
кричать: «Чудово, Дмитро!
Ти класно малюєш!»
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Всё было здесь новым для нас:
жильё, еда и язык.
Все люди были чужие.
А сейчас мы уже многих
знаем.

Все було тут новим для нас:
житло, їжа та мова.
Усі люди були чужими.
А зараз ми вже багатьох знаємо.
Нам подобається тут!

Нам нравится здесь!

Добро пожаловать, София и Дима!
Как здорово, что вы с нами!

Ласкаво просимо, Софійко та Дмитро!
Як чудово, що ви з нами!
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Советы для детей
1. Всегда говори своим родителям, куда ты идёшь! Говори им, с кем ты
встречаешься.
2. Рассказывай своим родителям, если с тобой заговорят посторонние
мужчины или женщины. Неважно, чего они хотят.
3. Говори «НЕТ», если они заставляют тебя делать то, чего ты не хочешь!
Говори «НЕТ», если ты чувствуешь, что что-то не так. Скажи это громко
и чётко – тогда тебя услышат все, кто находится рядом.
4. Не принимай подарки от чужих людей!
5. Не садись в машину к незнакомым мужчинам или женщинам!
6. Рассказывай своим родителям всё, что тебе кажется странным, а также
если ты что-то сделал неправильно, или тебе из-за чего-то стыдно.

Поради для дітей
1. Завжди говори своїм батькам, куди ти йдеш! Говори їм, з ким ти
зустрічаєшся.
2. Розповідай своїм батькам, якщо з тобою почнуть розмовляти сторонні
чоловіки чи жінки. Не має значення, чого вони хочуть.
3. Говори «НІ», якщо вони змушують тебе робити те, чого не хочеш!
Говори „НІ“, якщо ти відчуваєш, що щось не так. Скажи це голосно
й чітко – тоді тебе почують усі, хто поруч.
4. Не приймай подарунки від чужих людей!
5. Не сідай у машину до незнайомих чоловіків чи жінок!
6. Розповідай своїм батькам все, що тобі здається дивним, а також
якщо ти щось зробив неправильно, або тобі за щось соромно.
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Советы для родителей
1. Спрашивайте Вашу дочь или Вашего сына, как прошёл их день. Слушайте
Вашего ребёнка внимательно. Переспросите его, если что-то неясно.
2. Обсудите с Вашими детьми советы для детей.
3. Поговорите с Вашим ребёнком о доверии. Например так: «Не всем можно
одинаково доверять. Иногда по людям трудно определить, хорошие они или
плохие. Поэтому будь осторожен с незнакомыми людьми».
4. Говорите своему ребёнку: «Ты можешь с нами обо всём поговорить.
Рассказывай нам, если тебя что-то беспокоит. Никто не в праве тебе
запретить говорить с нами об этом. Ты можешь нам доверять. И мы
доверяем тебе».
5. Укрепляйте уверенность и чувство собственного достоинства в Вашем
ребёнке: «В большинстве случаев ты знаешь сам, что правильно, а что
неправильно, что хорошо, а что плохо. Говори незнакомцам громко и
отчётливо «НЕТ», если ты чего-то не хочешь. Если ты в чём-то не уверен,
позвони нам. Знай – ты нам очень дорог!»

Поради для батьків
1. Запитуйте Вашу доньку або Вашого сина, як минув їхній день. Слухайте
Вашу дитину уважно. Перепитайте її, якщо щось незрозуміло.
2. Обговоріть із Вашими дітьми поради для дітей.
3. Поговоріть із Вашою дитиною про довіру. Наприклад, так: «Не всім можна
однаково довіряти. Іноді по людях важко визначити, хороші вони чи погані.
Тому будь обережним із незнайомими людьми».
4. Говоріть своїй дитині: «Ти можеш з нами про все говорити.
Розповідай нам, якщо тебе щось непокоїть. Ніхто не має права тобі
заборонити говорити з нами про це. Ти можеш нам довіряти. І ми
довіряємо тобі».
5. Зміцнюйте впевненість та почуття власної гідності у Вашій дитині:
«У більшості випадків ти знаєш сам, що правильно, а що неправильно,
що добре, а що погано. Говори незнайомцям голосно та виразно «НІ»,
якщо ти чогось не хочеш. Якщо ти в чомусь не впевнений, зателефонуй нам.
Знай – ти нам дуже дорогий!»
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