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Мої перші 
оповідання



Сьогодні Ніко прокинувся дуже рано. Він більше не хоче спати.
/Siohodni Niko prokynuwsia duże rano. Win bilsze ne chocze spaty./

Час снідати
/Czas snidaty/

Хлопчик знімає свою смугасту піжаму. Що ж йому сьогодні одягнути?
/Chlopczyk znimaje swoju smuhastu piżamu. Szczo ż jomu siohodni odiahnuty?/



Потрібно знайти чистий одяг. Ніко бере свою улюблену футболку із зображенням тигра.
/Potribno znajty czystyj odiah. Niko bere swoju uliublenu futbolku iz zobrażenniam tyhra./

Йому трохи важко одягати футболку, але врешті-решт йому це вдається.
/Jomu trochy ważko odiahaty futbolku, ale wreszti-reszt jomu ce wdajecsia./



Батьки ще міцно сплять, тож Ніко вирішує самостійно піти на кухню.
/Baćky szcze micno spliać, toż Niko wyriszuje samostijno pity na kuchniu./

Хлопчик дістає пластівці із шафи і молоко з холодильника.
/Chlopczyk distaje plastiwci iz szafy i moloko z cholodylnyka./



Ніко наповнює свою тарілку. Трохи молока потрапляє на стіл.
/Niko napowniuje swoju tarilku. Trochy moloka potrapliaje na stil./

Нічого страшного! Потрібно протерти серветкою. Тепер чисто!
/Niczoho strasznoho! Potribno proterty serwetkoju. Teper czysto!/



Сніданок готовий! Ніко дуже собою пишається.
/Snidanok hotowyj! Niko duże soboju pyszajecsia./

Хлопчик самостійно приготував їжу. А ти так умієш?
/Chlopczyk samostijno pryhotuwaw jiżu. A ty tak umijesz?/



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!
/Ty znajesz, szczo zobrażeno na cych maliunkach? Znajdy jich u knyzi!/

капці

булки

пожежна машина

дитяче авто

слинявчик

пірамідка

книжкова полиця

кубики

фартух /kapci/

/bulky/

/pożeżna maszyna/

/dytiacze awto/

/slyniawczyk/

/piramidka/

/knyżkowa polycia/

/kubyky/

/fartuch/



Ніко у парку зі своєю мамою. Сьогодні тепло та сонячно.
/Niko u parku zi swojeju mamoju. Siohodni teplo ta soniaczno./

Хто це на дереві? Чий це хвіст?
/Chto ce na derewi? Czyj ce chwist?/

Прогулянка у парку
/Pohulianka u parku/



Це білка! У своїх лапках вона тримає шишку.
/Ce bilka! U swojich lapkach wona trymaje szyszku./

О ні! Білка впустила шишку.
/O ni! Bilka wpustyla szyszku./



Шишка падає поруч із Ніко. Білка виглядає наляканою.
/Szyszka padaje porucz iz Niko. Bilka wyhliadaje naliakanoju./

— Ходімо поодаль, щоб білка могла спуститися, — каже мама.
/— Chodimo poodal, szczob bilka mohla spustytysia — każe mama./



На галявині Ніко помічає кульбабки. Він любить на них дмухати.
/Na haliawyni Niko pomiczaje kulbabky. Win liubyć na nych dmuchaty./

Хлопчик глибоко вдихає повітря і дує. Насіння тепер скрізь!
/Chlopczyk hlyboko wdychaje powitria i duje. Nasinnia teper skriź!/



Ніко починає збирати квіти. Найбільше йому подобаються ромашки.
/Niko poczynaje zbyraty kwity. Najbilsze jomu podobajucsia romaszky./

Він зробив для мами букет! А ти умієш робити букети?
/Win zrobyw dlia mamy buket! A ty umijesz robyty bukety?/



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!
/Ty znajesz, szczo zobrażeno na cych maliunkach? Znajdy jich u knyzi!/

сорокаконюшина

літак 

хвойне дерево

кротова нора

дитячий велосипед

годівниця для птахів

/soroka//koniuszyna/

/litak/

/chwojne derewo/

/krotowa nora/

/dytiaczyj welosyped/

/hodiwnycia dlja ptachiw/



Літо закінчилося. Настала осінь. Ніко йде на дитячий майданчик.
/Lito zakinczylosia. Nastala osiń. Niko jde na dytiaczyj majdanczyk./

Ніко хоче пограти у пасочки в пісочниці. Він копирсається у мокрому піску.
/Niko chocze pohraty u pasoczky w pisocznyci. Win kopyrsajecsia u mokromu pisku./

Новий друг
/Nowyj druh/



«Будь обережний! Не кидай піском у дівчинку!» – попереджає його тато.
/”Budź obereżnyj! Ne kydaj piskom u diwczynku!” – poperedżaje joho tato./

Ніко бачить великий замок, який побудувала дівчинка. Замок дуже гарний.
/Niko baczyć welykyj zamok, jakyj pobuduwala diwczynka. Zamok duże harnyj./



Хлопчик дістає із кишені опалий  листочок, який знайшов раніше.
/Chlopczyk distaje iz kyszeni opalyj lystoczok, jakyj znajszow ranisze./

Він підходить до замка і встромляє листочок у верхівку.
/Win pidchodyć do zamka i wstromliaje lystoczok u werchiwku./



Дівчинка сміється над новим прапором. — Хочеш зі мною погратися? - вона питає.
/Diwczynka smijecsia nad nowym praporom. — Choczesz zi mnoju pohratysia? – wona pytaje./

Діти біжать разом до каруселі. Ніко прибігає першим.
/Dity biżać razom do karuseli. Niko prybihaje perszym./



Крутитися дуже весело! Діти посміхаються один одному.
/Krutytysia duże weselo! Dity posmichajucsia odyn odnomu./

Ніко радий, що познайомився з новою подругою. А тобі подобається знаходити нових друзів?
/Niko radyj, szczo poznajomywsia z nowoju podruhoju. A tobi podobajecsia znachodyty nowych druziw?/



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!
/Ty znajesz, szczo zobrażeno na cych maliunkach? Znajdy jich u knyzi!/

пасочки

лопатка

горобина

купа осіннього листя

гойдалка на пружині
самокат

вітрячок

/pasoczky/

/lopatka/

/horobyna/

/kupa osinńoho lystia/

/hojdalka na prużyni/
/samokat/

/witriaczok/


