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Мої перші 
оповідання



Сьогодні Ніко прокинувся дуже рано. Він більше не хоче спати.

Час снідати

Хлопчик знімає свою смугасту піжаму. Що ж йому сьогодні одягнути?



Потрібно знайти чистий одяг. Ніко бере свою улюблену футболку із зображенням тигра.

Йому трохи важко одягати футболку, але врешті-решт йому це вдається.



Батьки ще міцно сплять, тож Ніко вирішує самостійно піти на кухню.

Хлопчик дістає пластівці із шафи і молоко з холодильника.



Ніко наповнює свою тарілку. Трохи молока потрапляє на стіл.

Нічого страшного! Потрібно протерти серветкою. Тепер чисто!



Сніданок готовий! Ніко дуже собою пишається.

Хлопчик самостійно приготував їжу. А ти так умієш?



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!

капці

булки

пожежна машина

дитяче авто

слинявчик

пірамідка

книжкова полиця

кубики

фартух 



Ніко у парку зі своєю мамою. Сьогодні тепло та сонячно.

Хто це на дереві? Чий це хвіст?

Прогулянка у парку



Це білка! У своїх лапках вона тримає шишку.

О ні! Білка впустила шишку.



Шишка падає поруч із Ніко. Білка виглядає наляканою.

— Ходімо поодаль, щоб білка могла спуститися, — каже мама.



На галявині Ніко помічає кульбабки. Він любить на них дмухати.

Хлопчик глибоко вдихає повітря і дує. Насіння тепер скрізь!



Ніко починає збирати квіти. Найбільше йому подобаються ромашки.

Він зробив для мами букет! А ти умієш робити букети?



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!

сорокаконюшина

літак 

хвойне дерево

кротова нора

дитячий велосипед

годівниця для птахів



Літо закінчилося. Настала осінь. Ніко йде на дитячий майданчик.

Ніко хоче пограти у пасочки в пісочниці. Він копирсається у мокрому піску.

Новий друг



«Будь обережний! Не кидай піском у дівчинку!» – попереджає його тато.

Ніко бачить великий замок, який побудувала дівчинка. Замок дуже гарний.



Хлопчик дістає із кишені опалий  листочок, який знайшов раніше.

Він підходить до замка і встромляє листочок у верхівку.



Дівчинка сміється над новим прапором. — Хочеш зі мною погратися? - вона питає.

Діти біжать разом до каруселі. Ніко прибігає першим.



Крутитися дуже весело! Діти посміхаються один одному.

Ніко радий, що познайомився з новою подругою. А тобі подобається знаходити нових друзів?



Ти знаєш, що зображено на цих малюнках? Знайди їх у книзі!

пасочки

лопатка

горобина

купа осіннього листя

гойдалка на пружині
самокат

вітрячок


